
  
 

 

 

 شركة المتقدمة للبتروكيماويات                            
           5102/10/10 

 دخل الدوريلل األول دوقصن
 م(08/08/7102بتاريخ ) ثالثاءفي يوم ال كما األسبوعي التقرير

 
 نبذة عن الصندوق:

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

 مع واملتوافقة السعودي األسهم سوق  في املدرجة املتميزة السعودية الشركات في موجوداته استثمار

ويستهدف الصندوق تحقيق توزيعات بنسبة  الجيدة النقدية التوزيعات وذات اإلسالمية الشريعة

5%  
 
 األجل خالل املستثمرة األموال في رأسمالي نمو تحقيق إلى الصندوق  يهدف كما. سنويا

 .للسوق  الرئيس ي املؤشر يتجاوز  أن متوقع بعائد الطويل و املتوسط

 
 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 سعود 4.1929 سعر الوحدة الحالي 

 )بعد خصم التوزيعات( %9..4- تشغيل الصندوق  بدء منذ التغير 

 )شامل التوزيعات( %.91.7 تشغيل الصندوق  بدء منذ التغير 
 

 

شييييييامل  مقييييييار  ألصاد الصييييييندوق منييييييذ  داييييييية الت يييييي يلتقييييييييم 

 التوزيعات:

. %9م علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ارتفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاع تجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاوز ال7102انهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوق األسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىهم السىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعودي العىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىام 

نتيجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة اتبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاع مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدير الصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىندوق  %2 بنسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبةبينمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا حقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىق الصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىندوق أداء 

مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدير  سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتمر أن ي هىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذا و مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن املخطىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىط لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىهلسياسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة اسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتثمارية حىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذرة. 

التىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي م 7102حىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذرة خىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالل العىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىام السىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتثمارية اإل  تهسياسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي الصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىندوق 

ترتكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىص حىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىول تخفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي  مخىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاطر الصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىندوق إلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى أدنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى مسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتويا ها و إسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتغالل 

يتوقىىىىىىىىىىىىىىىع أن تسىىىىىىىىىىىىىىىىتفيد مىىىىىىىىىىىىىىىن خطىىىىىىىىىىىىىىىط التنميىىىىىىىىىىىىىىىىة  الفىىىىىىىىىىىىىىىرو فىىىىىىىىىىىىىىىي الشىىىىىىىىىىىىىىىركات الواعىىىىىىىىىىىىىىىىدة و التىىىىىىىىىىىىىىىي

 .7191رؤية اململكة و 

 شهري  أسبوعي 
من بداية 

 م7102عام 

عام 

 م2016

عام 

 م.710

عام 

 م7109
أداء 

 %02.92 %-12.98 7.19 %0.71- %1.71 %1.17 الصندوق 

TASI 1..0% -7.00% -0..9% 9.20 11.87-% 0.51-% 

 
 التوزيع القطاعي الستثمارات الصندوق:

 

 
  

 
 تحليل أصاد سوق األسهم السعوصي:

 مؤشىىىىىىىىىىىر السىىىىىىىىىىىوق السىىىىىىىىىىىعودي تعىىىىىىىىىىىامالت األسىىىىىىىىىىىبوع املا ىىىىىىىىىىى ي علىىىىىىىىىىىى ارتفىىىىىىىىىىىاع طفيىىىىىىىىىىىف بنسىىىىىىىىىىىبةأنهىىىىىىىىىىىا   

 عنىىىىىىىىىىىد  00مىىىىىىىىىىىا يعىىىىىىىىىىىادل  1.7%
 
 صىىىىىىىىىىىعود  لسىىىىىىىىىىىاد  جلسىىىىىىىىىىىة  .202نقطىىىىىىىىىىىة مغلقىىىىىىىىىىىا

 
نقطىىىىىىىىىىىة، مواصىىىىىىىىىىىال

مليىىىىىىىىىار ريىىىىىىىىىال. ومىىىىىىىىىن املتوقىىىىىىىىىع أن يسىىىىىىىىىتمر تىىىىىىىىىأثير إعىىىىىىىىىالن  9.7علىىىىىىىىىى التىىىىىىىىىوالي، وسىىىىىىىىىط تىىىىىىىىىداوالت بلغىىىىىىىىى  

ؤشىىىىىىىىىر السىىىىىىىىوق بشىىىىىىىىى ل عىىىىىىىىام، كمىىىىىىىىىا يتوقىىىىىىىىىع أن النتىىىىىىىىائ  املاليىىىىىىىىىة للشىىىىىىىىركات علىىىىىىىىىى أسىىىىىىىىعار أسىىىىىىىىىهمها وم

 على السوق.
 
 يؤثر اتجا  أسعار النفط أيضا

 يىىىىىىىىىوم الجمعىىىىىىىىىة 
 
وفيمىىىىىىىىا يخىىىىىىىىى  األسىىىىىىىىىواق العامليىىىىىىىىىة، ًىىىىىىىىىجل مؤشىىىىىىىىر  داو جىىىىىىىىىونص  الصىىىىىىىىىناعي ارتفاعىىىىىىىىىا

نقطىىىىىىىىىىىىة.  702.2بإغالقىىىىىىىىىىىىه عنىىىىىىىىىىىىد  %0.0نقطىىىىىىىىىىىىة، ليبىىىىىىىىىىىىجل خسىىىىىىىىىىىىائر أسىىىىىىىىىىىىبوعية بنسىىىىىىىىىىىىبة  09بنحىىىىىىىىىىىىو 

دوالر  7.01.أو عشىىىىىىىىىرين سىىىىىىىىىنتا وأغلىىىىىىىىىق عنىىىىىىىىىد  % 1.2كمىىىىىىىىىا ارتفىىىىىىىىىع خىىىىىىىىىام  برنىىىىىىىىى  القيا ىىىىىىىىى ي  بنسىىىىىىىىىبة 

جل خسائر أسبوعية بحوالي   .%1.2للبرميل ًو
 

 
 الت ير ألهم المؤشرات العالمية:

 

 التغير األسبوعي م7102عام التغير منذ بداية  املؤشر

 %1.07- %10.6 أمري ا )داوجونص(

 %2.76- %2.3 (100اململكة املتحدة )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 الذهب

 %1.12 %0.64- تداول ) تا  ي(
 

 

 
 األسهم السعوصي:مقارنة أصاد الصندوق  المؤشر العام لسوق 

 

1.74%

11.53% 5.89%

1.21%

1.77%

0.39%
8.77%

8.57%1.89%
1.37%

0.34%0.06%

2.64%

0.79%6.83%

14.07%

5.90%

نسب التوزيع القطاعي
الطاقة

املواد األساسية

يةال دمات التجارية واملهن

النقل

ال دمات اإلستهالكية

تجصئة السلع الكمالية

الرعاية ال حية

البنوك

التأمين

االتصاالت

داولةالصناديق العقارية املت

إدارة وتطوير العقارات

مون -تجصئة السلع الكمالية 

مون -ال دمات اإلستهالكية 

نمو -السلع طويلة األجل 

صناديق املرابحة

سيولة نقدية

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%
(تداول لألسهم السعودية )معدل تغير األداء بالمقارنة مع مؤشر 

صندوق األول للدخل الدوري  مؤشر تداول


