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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 

الثالث 2018
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ية شركة الشرق األوسط للرعاية ال

ع الثالث 2018 اية الر أداء صناديق الطروحات األولية مع 

املقارنة مع صناديق الطروحات األولية األخرى 

دمات األرضية شركه السعوديه ل

ت صندوق مشاركة ر

ت  صندوق دراية ر

تحليل األداء

ع القطاعات توز

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

صا أصول الصندوق 
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أيام التقييم

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 2018لم يكن أداء الصندوق جيداً في الربع الثالث من عام 
قطاع بسبب قصور أداء استثمارات الصندوق الرئيسية في ال

 ونظرا الن السوق ظل بشكل عام تحت الضغط في. الصحي
حدة الربع الثالث بسبب الحرب التجارية بين الواليات المت

كية االمريكية والصين والتي كانت عن طريق فرض رسوم جمر
نشوء  مرتفعة والرد عليها بالمثل من الطرف اآلخر مما تسبب في

وحدث كل ذلك على . مخاوف على النمو االقتصادي العالمي
. رالرغم من أن أسعار النفط حافظت على مسار تصاعدي مستم

خالل الربع الثالث مقارنة % 15.32-وقد حقق الصندوق عائدا 
خالل نفس % 14.48-بالمؤشر القياسي الذي حقق عائداً بمقدار 

رابع، ال ومع ازدياد الضغط على أسعار النفط في الربع ال. الفترة
يزال السوق يترقب اإلعالن عن الميزانية العامة في نهاية 
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الصناديق العقارية المتداولة
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السلع الرأسمالية
تجزئة السلع الكمالية

تجزئة األغذية
المواد األساسية

إدارة وتطوير العقارات


