
  
 

 

 

 شركة المتقدمة للبتروكيماويات                            
           5102/10/10 

 دخل الدوريلل األول دوقصن
 م(30/30/7302بتاريخ ) ثالثاءفي يوم ال كما األسبوعي التقرير

 
 نبذة عن الصندوق:

 منتظم سنوي  نصف دوري نقدي دخل تحقيق إلى يهدف مفتوح، استثماري  صندوق 

 األسهم سوق  في املدرجة املتميزة السعودية الشركات في موجوداته استثمار خالل من

ويستهدف  الجيدة النقدية التوزيعات وذات اإلسالمية الشريعة مع واملتوافقة السعودي

  %5الصندوق تحقيق توزيعات بنسبة 
 
 نمو تحقيق إلى الصندوق  يهدف كما. سنويا

 يتجاوز  أن متوقع بعائد الطويل و املتوسط األجل خالل املستثمرة األموال في رأسمالي

 .للسوق  الرئيس ي املؤشر

 
 ملخص خصائص الصندوق:

 

 م10/03/2012 التشغيل تاريخ

 استثمار طويل األجل نوع االستثمار

 ريال 50,000 الحد األدنى لالشتراك

 ريال 10,000 الحد األدنى لإلضافة

 يومي األحد والثالثاء من كل أسبوع أيام التقييم

   في أي يوم عمل التخارج

 مؤشر تداول  املؤشر االسترشادي
 

 

 

 
 تقييم الصندوق:

 

 ريال سعودي 10.00 التأسيسسعر الوحدة عند 

 )بعد خصم التوزيعات( يريال سعود9.5007  سعر الوحدة الحالي 

 )بعد خصم التوزيعات( %4.99- تشغيل الصندوق  بدء منذ التغير 

 )شامل التوزيعات( %31.39 تشغيل الصندوق  بدء منذ التغير 
 

 

شييييييامل  مقييييييار  ألصاد الصييييييندوق منييييييذ  داييييييية الت يييييي يلتقييييييييم 

 التوزيعات:

م علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ارتفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاع تجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاوز 7302انهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوق األسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىهم السىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعودي العىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىام 

. هىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذا و مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن املخطىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىط لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه أن يتبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدير الصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىندوق سياسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة %4ال

م ترتكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  حىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىول تخفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي  7302إسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتثمارية حىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذرة خىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالل العىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىام 

مخىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاطر الصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىندوق إلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى أدنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى مسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتويا ها و إسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتغالل الفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر  فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي 

الشىىىىىىىىىىىىىىىىىىركات الواعىىىىىىىىىىىىىىىىىىدة و ال ىىىىىىىىىىىىىىىىىىي يتوقىىىىىىىىىىىىىىىىىىع أن تسىىىىىىىىىىىىىىىىىىتفيد مىىىىىىىىىىىىىىىىىىن خطىىىىىىىىىىىىىىىىىىط التنميىىىىىىىىىىىىىىىىىىة و 

 .7303برؤية اململكة 

 شهري  أسبوعي 
من بداية 

 م7302عام 

عام 

 م2016

عام 

 م7305

عام 

 م7304
أداء 

 %02.42 %-12.98 7.34 %3.45 %2.42 %-2.55 الصندوق 

TASI 0.09-% 5.13% -3.30% 4.20 11.87-% 0.51-% 

 
 التوزيع القطاعي الستثمارات الصندوق:

  

 
  

 
 السعوصي:تحليل أصاد سوق األسهم 

أي ما  % 3.7مؤشر السوق السعودي تعامالت االسبوع املاض ي على تراجع طفيف بنحو  أنها 

مليار ريال. ومن  4.5نقطة، وسط تداوالت بلغت قيمتها  2000  نقطة مغلقا عند 00يعادل 

املتوقع أن يواصل مؤشر السوق مساره املتذبذب األسبوع املقبل مع ترقب املستثمرين لنتائج 

 .وال ي ستحدد اتجاه السوق  7302الشركات املدرجة للربع الرابع 

وفيما يخص األسواق العاملية، سجل مؤشر "داو جون " الصناعي ارتفاعا يوم الجمعة بى 

كما سجل خام "برنت  .نقطة 00024بإغالقه عند  % 0  ، ليحقق مكاسب أسبوعية بى3.0%

دوالر للبرميل، مسجال مكاسب  52.03عند  ، ليغلق% 3.4القياس ي" ارتفاعا يوم الجمعة بى 

 .% 3.5أسبوعية بنحو 

 
 الت ير ألهم المؤشرات العالمية:

 

 التغير األسبوعي م6102عام التغير منذ بداية  املؤشر

 %1.01 %1.0 أمريكا )داوجون (

 %0.93 %0.9 (100اململكة املتحدة )فوتس ي 

 %1.02 %1.0 (400املانيا )داكس 

 %0.97 %1.0 فرنسا )كاك(

 %1.75 %1.8 (225اليابان )نيكاي 

 %0.49 %0.5 خام برنت

 %1.85 %1.9 الذهب

 %0.16- %0.16- تداول ) تاس ي(
 

 

 
 الصندوق  المؤشر العام لسوق األسهم السعوصي:مقارنة أصاد 
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(تداول لألسهم السعودية  )معدل تغير األداء بالمق ارنة مع مؤشر  

صندوق األول للدخل الدوري   مؤشر تداول


