
  
 

 

 

 شركة المتقدمة للبتروكيماويات                            
           5102/10/10 

 دخل الدوريلل األول دوقصن
 م(81/07/7112بتاريخ ) 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 9.0260 سعر الوحدة الحالي 

 )بعد خصم التوزيعات( %9.74- تشغيل الصندوق  بدء منذ التغير 

 )شامل التوزيعات( %30.04 تشغيل الصندوق  بدء منذ التغير 
 

 

التشييييييميل شييييييامل مقييييييار  ألصاد الصييييييندوق منييييييذ  داييييييية تقييييييييم 

 التوزيعات:

. %4م علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ارتفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاع تجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاوز ال7112انهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوق األسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىهم السىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعودي العىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىام 

نتيجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة اتبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاع مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدير الصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىندوق  %2 بنسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبةبينمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا حقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىق الصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىندوق أداء 

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

م ترتكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  7112حىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذرة خىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالل العىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىام السىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتثمارية اإل سياسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي الصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىندوق 

حىىىىىىىىىىىىىىىىىىول تخفىىىىىىىىىىىىىىىىىىي  مخىىىىىىىىىىىىىىىىىىاطر الصىىىىىىىىىىىىىىىىىىندوق إلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى أدنىىىىىىىىىىىىىىىىىىى مسىىىىىىىىىىىىىىىىىىتويا ها و إسىىىىىىىىىىىىىىىىىىتغالل الفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر  

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

 .7101اململكة 

 شهري  أسبوعي 
من بداية 

 م7112عام 

عام 

 م2016

عام 

 م7115

عام 

 م7114

أداء 

 الصندوق 
0.35% %1.34 -1.47% 7.14 12.98-% 12.42% 

TASI %0.13 5.42% 0.03-% 4.21 11.87-% 0.51-% 

 
 التوزيع القطاعي الستثمارات الصندوق:

 

 

 
  

 
 تحليل أصاد سوق األسهم السعوصي:

أنهىىىىىىىىىىىا املؤشىىىىىىىىىىىر العىىىىىىىىىىىام للسىىىىىىىىىىىوق السىىىىىىىىىىىعودي  خىىىىىىىىىىىر جلسىىىىىىىىىىىات األسىىىىىىىىىىىبوع بىىىىىىىىىىىاللون األخ ىىىىىىىىىىىر، ليعىىىىىىىىىىىود   

قطاعاتىىىىىىىىىىىه جلسىىىىىىىىىىات مىىىىىىىىىىن التراجىىىىىىىىىىىع، فىىىىىىىىىىي  ىىىىىىىىىىل أداء إيجىىىىىىىىىىا ي لجميىىىىىىىىىىع  0للمكاسىىىىىىىىىىع مجىىىىىىىىىىددا، بعىىىىىىىىىىد 

 .الرئيسية، وارتفع السوق املوازي بشكل ملحوظ

نقطىىىىىىىىة، صىىىىىىىىعد  هىىىىىىىىا إلىىىىىىىىى  01.52، بمكاسىىىىىىىىع بلغىىىىىىىى  %1.44وأغلىىىىىىىىق املؤشىىىىىىىىر العىىىىىىىىام مرتفعىىىىىىىىا بنسىىىىىىىىبة 

مليىىىىىىىىىىار ريىىىىىىىىىىال  7.57وتراجعىىىىىىىىى  قىىىىىىىىىىيم التىىىىىىىىىىداول بالسىىىىىىىىىوق الرسىىىىىىىىىى ي إلىىىىىىىىىى  .نقطىىىىىىىىىىة 21721.10مسىىىىىىىىىتو  

ون سىىىىىىىىىهم . وأنهىىىىىىىىىا مؤشىىىىىىىىىر مليىىىىىىىىى 114مليىىىىىىىىىون دوالر( وهبطىىىىىىىىى  كميىىىىىىىىىات التىىىىىىىىىداول إلىىىىىىىىىى نحىىىىىىىىىو  221.7)

نقطىىىىىىىىىىىىة إلىىىىىىىىىىىىى رصىىىىىىىىىىىىيد  ليصىىىىىىىىىىىىل إلىىىىىىىىىىىىى  57.50م ىىىىىىىىىىىىيفا  %1.42"نمىىىىىىىىىىىىو" التعىىىىىىىىىىىىامالت بارتفىىىىىىىىىىىىاع نسىىىىىىىىىىىى ته 

 .نقطة 5,.01245مستو  

 
 التمير ألهم المؤشرات العالمية:

 

 التغير األسبوعي م1027عام التغير منذ بداية  املؤشر

 %0.27- %9.2 أمريكا )داوجون (

 %0.14 %3.4 (100اململكة املتحدة )فوتس ي 

 %3.62- %6.2 (400املانيا )داكس 

 %2.19- %5.4 فرنسا )كاك(

 %0.72- %4.5 (225اليابان )نيكاي 

 %1.01- %14.8- خام برن 

 %2.34 %9.1 الذهع

 %0.71- %0.70 تداول ) تاس ي(
 

 

 
 مقارنة أصاد الصندوق  المؤشر العام لسوق األسهم السعوصي:

 

1.88%
10.53%

5.92%

2.61%
0.59%

6.74%

7.13%

1.85%

0.07%

20.50%

14.01%

    التو    ال  اعي
ال ا ة

املوا  األساس ة

ا  دما  الت ا  ة  امل ن ة

الن  

    ة ال    ال  ال ة

الرعاية ال   ة

البنو 

الت مي 

ا   ا  

  ا      و ر ال  ا ا 

  و      ة ال    ال  ال ة 

  و  ا  دما  ا س     ة 

  و  ال     و  ة األ   

-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


