
  
 

 

 

 شركة المتقدمة للبتروكيماويات                            
           5102/10/10 

 الدوريدخل لل األول دوقصن
 م(14/03/7002بتاريخ ) ثالثاءفي يوم ال كما األسبوعي التقرير

 
 نبذة عن الصندوق:

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

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

ويستهدف الصندوق تحقيق توزيعات  الجيدة النقدية التوزيعات وذات اإلسالمية الشريعة مع

  %5بنسبة 
 
 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 سعود9.2902  سعر الوحدة الحالي 

 )بعد خصم التوزيعات( %7.66- تشغيل الصندوق  بدء منذ التغير 

 )شامل التوزيعات( %30.75 تشغيل الصندوق  بدء منذ التغير 
 

 

شييييييامل  مقييييييار  ألصاد الصييييييندوق منييييييذ  داييييييية الت يييييي يلتقييييييييم 

 التوزيعات:

. %4م علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ارتفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاع تجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاوز ال7002انهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوق األسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىهم السىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعودي العىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىام 

نتيجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة اتبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاع مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدير الصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىندوق  %5بينمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا حقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىق الصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىندوق أداء قىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار  ال 

مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدير  سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتمر أن ي هىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذا و مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن املخطىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىط لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىهلسياسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة اسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتثمارية حىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذرة. 

م ترتكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  7002حىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذرة خىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالل العىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىام السىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتثمارية اإل سياسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي الصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىندوق 

حىىىىىىىىىىىىىىىىىول تخفىىىىىىىىىىىىىىىىىي  مخىىىىىىىىىىىىىىىىىاطر الصىىىىىىىىىىىىىىىىىندوق إلىىىىىىىىىىىىىىىىىى أدنىىىىىىىىىىىىىىىىىى مسىىىىىىىىىىىىىىىىىتويا ها و إسىىىىىىىىىىىىىىىىىتغالل الفىىىىىىىىىىىىىىىىىر  

تىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي يتوقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع أن تسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتفيد مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن خطىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىط التنميىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة و فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي الشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىركات الواعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدة و ال

 .7030برؤية اململكة 

 شهري  أسبوعي 
من بداية 

 م7002عام 

عام 

 م2016

عام 

 م7005

عام 

 م7004
أداء 

 %02.42 %-12.98 7.04 %-0.09 %2.71 %-0.91 الصندوق 

TASI 2.89-% -3.52% 4.20-% 4.20 11.87-% 0.51-% 

 
 التوزيع القطاعي الستثمارات الصندوق:

  

 
  

 
 تحليل أصاد سوق األسهم السعوصي:

مؤشىىىىىىىىىىر السىىىىىىىىىىوق السىىىىىىىىىىعودي جلسىىىىىىىىىىىة ال مىىىىىىىىىىيس املا ىىىىىىىىىى ي علىىىىىىىىىىى ارتفىىىىىىىىىىاع بنسىىىىىىىىىىىبة  أنهىىىىىىىىىىل 

 ارتفاعىىىىىىىىىىىىىىىه ل جلسىىىىىىىىىىىىىىة الثالثىىىىىىىىىىىىىىىة علىىىىىىىىىىىىىىىى  2277عنىىىىىىىىىىىىىىد  % 0.3
 
التىىىىىىىىىىىىىىىوالي، نقطىىىىىىىىىىىىىىىة، مواصىىىىىىىىىىىىىىىال

 اسىىىىىىىىىبوعه علىىىىىىىىى ارتفىىىىىىىىىاع  3.5وسىىىىىىىىط تىىىىىىىىداوالت بلغىىىىىىىىى  قيمتهىىىىىىىىا نحىىىىىىىىىو 
 
مليىىىىىىىىار ريىىىىىىىىىال، ماهيىىىىىىىىا

نقىىىىىىىىىاه. كمىىىىىىىىىا أنهىىىىىىىىىل مؤشىىىىىىىىىر السىىىىىىىىىوق املوازيىىىىىىىىىة  5أي مىىىىىىىىىا يعىىىىىىىىىادل  % 0.0طفيىىىىىىىىىف بنحىىىىىىىىىو 

نقطىىىىىىىىىىة  5404عنىىىىىىىىىىد  % 0.4"نمىىىىىىىىىىو" جلسىىىىىىىىىىة ال مىىىىىىىىىىيس املا ىىىىىىىىىى ي علىىىىىىىىىىى ارتفىىىىىىىىىىاع بنسىىىىىىىىىىبة 

 مليون ريال. 70.2وسط تداوالت بلغ  قيمتها نحو 

 يوم وفيما 
 
يخص األسواق العاملية، سجل مؤشر "داو جون " الصناعي تراجعا

 70204بإغالقه عند  % 0.0لكنه حقق مكاسب أسبوعية بى  % 0.0الجمعة بى 

دوالر  50.22ليغلق عند  %0.0نقطة، كما ارتفع خام "برن " القياس ي بأقل من 

 .% 0.2للبرميل، مسجال مكاسب أسبوعية بنحو 

 
 ؤشرات العالمية:الت ير ألهم الم

 

 التغير األسبوعي م1027عام التغير منذ بداية  املؤشر

 %0.06 %5.8 أمريكا )داوجون (

 %1.10 %3.9 (100اململكة املتحدة )فوتس ي 

 %1.09 %5.3 (400املانيا )داكس 

 %0.71 %3.4 فرنسا )كاك(

 %0.43- %2.1 (225اليابان )نيكاي 

 %0.75 %8.9- خام برن 

 %2.34 %6.8 الذهب

 %0.07 %3.58- تداول ) تاس ي(
 

 

 
 مقارنة أصاد الصندوق  المؤشر العام لسوق األسهم السعوصي:

 

2.06%
15.73% 3.69% 2.26%

0.00%

1.39%

2.47%

1.66%

3.43%
39.58%

24.35%
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ال ا ة

املوا  األساس ة

ا  دما  الت ا  ة  امل ن ة

الن  

ا  دما  ا س     ة

    ة ال    ال  ال ة

الرعاية ال   ة

البنو 

الت مي 

ا   ا  

ال و  املوا   

س ولة   دية

-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


