
  
 

 

 

 شركة المتقدمة للبتروكيماويات                            
           5102/10/10 

 دخل الدوريلل األول دوقصن
 م(09/05/7002بتاريخ ) 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 9.7595 سعر الوحدة الحالي 

 )بعد خصم التوزيعات( %2.700- تشغيل الصندوق  بدء منذ التغير 

 )شامل التوزيعات( %00.00 تشغيل الصندوق  بدء منذ التغير 
 

 

التشييييييميل شييييييامل مقييييييار  ألصاد الصييييييندوق منييييييذ  داييييييية تقييييييييم 

 التوزيعات:

. %7م علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ارتفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاع تجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاوز ال7002انهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوق األسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىهم السىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعودي العىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىام 

نتيجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة اتبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاع مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدير الصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىندوق  %2 بنسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبةحقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىق الصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىندوق أداء بينمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا 

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

م ترتكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  7002حىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذرة خىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالل العىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىام السىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتثمارية اإل سياسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي الصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىندوق 

حىىىىىىىىىىىىىىىىىىول تخفىىىىىىىىىىىىىىىىىىي  مخىىىىىىىىىىىىىىىىىىاطر الصىىىىىىىىىىىىىىىىىىندوق إلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى أدنىىىىىىىىىىىىىىىىىىى مسىىىىىىىىىىىىىىىىىىتويا ها و إسىىىىىىىىىىىىىىىىىىتغالل الفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر  

قىىىىىىىىىىىىىىىىع أن تسىىىىىىىىىىىىىىىىتفيد مىىىىىىىىىىىىىىىن خطىىىىىىىىىىىىىىىىط التنميىىىىىىىىىىىىىىىىة و بر يىىىىىىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىىىىىي الشىىىىىىىىىىىىىىىىركات الواعىىىىىىىىىىىىىىىىدة و ال ىىىىىىىىىىىىىىىي يتو 

 .7000اململكة 

 شهري  أسبوعي 
من بداية 

 م7002عام 

عام 

 م2016

عام 

 م7005

عام 

 م7007
أداء 

 %02.72 %-12.98 7.07 %-0.41 %1.05- %0.43 الصندوق 

TASI 1.34-% 1.98-% -7.22% 7.20 11.87-% 0.51-% 

 
 التوزيع القطاعي الستثمارات الصندوق:

 

 

 
  

 
 تحليل أصاد سوق األسهم السعوصي:

نقطىىىىىىىىىىىىة، لينهىىىىىىىىىىىىي  74مؤشىىىىىىىىىىىىر السىىىىىىىىىىىوق جلسىىىىىىىىىىىىة ال مىىىىىىىىىىىىيس املا ىىىىىىىىىىى ي علىىىىىىىىىىىىى تراجىىىىىىىىىىىىع بنحىىىىىىىىىىىو  نهىىىىىىىىىىىاأ 

 2440  عنىىىىىىىىىىىىىدنقطىىىىىىىىىىىىة مغلقىىىىىىىىىىىىا  70مىىىىىىىىىىىىا يعىىىىىىىىىىىىادل  %0.2األسىىىىىىىىىىىىبوع املا ىىىىىىىىىىىى ي علىىىىىىىىىىىىى تراجىىىىىىىىىىىىع بنحىىىىىىىىىىىىو 

نقطىىىىىىىىة. وانتهىىىىىىىىي الشىىىىىىىىركات السىىىىىىىىعودية املدرجىىىىىىىىة األسىىىىىىىىبوع املا ىىىىىىىى ي مىىىىىىىىن اإلعىىىىىىىىالن عىىىىىىىىن نتائجهىىىىىىىىا 

مليىىىىىىىىىىىار ريىىىىىىىىىىىىال،  00.75بحصىىىىىىىىىىىيلة أر ىىىىىىىىىىىاح إجماليىىىىىىىىىىىىة بلغىىىىىىىىىىىي حىىىىىىىىىىىوالي   7002املاليىىىىىىىىىىىة للر ىىىىىىىىىىىع األول 

مقارنىىىىىىىىة بىىىىىىىىنفس الفتىىىىىىىىىرة مىىىىىىىىن العىىىىىىىىام املا ىىىىىىىىى ي. ومىىىىىىىىن املتوقىىىىىىىىىع أن  % 04بنسىىىىىىىىبة ارتفىىىىىىىىاع قىىىىىىىىىدرها 

سىىىىىىىىىىىىبوع املقبىىىىىىىىىىىل فىىىىىىىىىىىي مسىىىىىىىىىىىار  املتذبىىىىىىىىىىىىذ  مىىىىىىىىىىىع ترقىىىىىىىىىىى  املسىىىىىىىىىىىىتثمرين يسىىىىىىىىىىىتمر مؤشىىىىىىىىىىىر السىىىىىىىىىىىوق األ 

 .التجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  أسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعار الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنفط خىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالل الفتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرة املقبلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة

وفيمىىىىىىىىىىا يخىىىىىىىىىىخ األسىىىىىىىىىىواق العامليىىىىىىىىىىة، انخفىىىىىىىىىى  مؤشىىىىىىىىىىر  داو جىىىىىىىىىىون   الصىىىىىىىىىىناعي يىىىىىىىىىىوم الجمعىىىىىىىىىىة 

نقطىىىىىىىىىىىة. فيمىىىىىىىىىىىا  70492بإغالقىىىىىىىىىىىه عنىىىىىىىىىىد  %0.2، ليحقىىىىىىىىىىىق خسىىىىىىىىىىائر أسىىىىىىىىىىىبوعية بىىىىىىىىىىى %0.0بنسىىىىىىىىىىبة 

دوالر  50.47ليغلىىىىىىىىىىىىىىىق عنىىىىىىىىىىىىىىىد  % 0.0الجمعىىىىىىىىىىىىىىىة بنحىىىىىىىىىىىىىىوارتفىىىىىىىىىىىىىىع خىىىىىىىىىىىىىىىام  برنىىىىىىىىىىىىىىىي القيا ىىىىىىىىىىىىىى ي  يىىىىىىىىىىىىىىىوم 

 .%0.2للبرميل، مسجال مكاس  أسبوعية بى 

 
 التمير ألهم المؤشرات العالمية:

 

 التغير األسبوعي م1027عام التغير منذ بداية  املؤشر

 %0.53- %5.7 أمريكا )داوجون (

 %1.86 %4.1 (100اململكة املتحدة )فوتس ي 

 %0.42 %11.2 (400املانيا )داكس 

 %0.50- %11.2 فرنسا )كاك(

 %2.20 %4.0 (225اليابان )نيكاي 

 %3.42 %10.5- خام برني

 %0.07 %6.6 الذه 

 %0.60- %4.55- تداول ) تا  ي(
 

 

 
 مقارنة أصاد الصندوق  المؤشر العام لسوق األسهم السعوصي:

 

2.25%

20.32%

4.17%

2.18%
0.66%

2.96%

7.27%

2.50%

0.28%

17.79%

35.21%

    التو    ال  اعي
Energy

Materials

Commercial & Professional Services

Transportation

Retailing

Health Care Equipment & Services

Banks

Insurance

Telecommunication Services

Real Estate Management &

Development

Parallel Market

س ولة   دية

اس   ا ا   ي املراب ا 

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

(تداول لألسهم السعودية  )معدل تغير األداء بالمق ارنة مع مؤشر  

صندوق األول للدخل الدوري   مؤشر تداول


