
  
 

 

 

 شركة المتقدمة للبتروكيماويات                            
           5102/10/10 

 دخل الدوريلل األول دوقصن
 م(13/06/7102بتاريخ ) 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 9.1889 سعر الوحدة الحالي 

 )بعد خصم التوزيعات( %9.00- تشغيل الصندوق  بدء منذ التغير 

 )شامل التوزيعات( %79.79 تشغيل الصندوق  بدء منذ التغير 
 

 

شييييييامل  مقييييييار  ألصاد الصييييييندوق منييييييذ  داييييييية الت يييييي يلتقييييييييم 

 التوزيعات:

. %4م 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. 

م ترتكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  7102حىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذرة 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 

 م7102عام 

عام 

 م2016

عام 

 م7105

عام 

 م7104

أداء 

 الصندوق 
1.11-% 1.15-% 2.21-% 7.14 12.98-% 02.42% 

TASI 1.63-% 0.47-% -6.02% 4.20 11.87-% 0.51-% 

 
 التوزيع القطاعي الستثمارات الصندوق:

 

 

 
  

 
 تحليل أصاد سوق األسهم السعوصي:

  %1.25تراجىىع املؤشىىر العىىام "تانىى ي" بنسىىبة  
 
نقطىىة مىىن قيمتىىه، هىىبط  44.22خىىالل األسىىبوع، فاقىىدا

 .نقطة 2825.5نقطة، وكان إغالقه بنهاية األسبوع املاض ي عند مستوى  2871.80بها إلى مستوى 

 0925.0، عنىىد مسىىتوى %0.8نقطىة، بنسىىبة تراجىع  27.25نمىو، نحىىو  -وفقىد مؤشىىر السىوق املىىوازي 

 .نقطة

 400تريليىون ريىال ) 0.208وهبطت القيمة السوقية لألسهم املدرجة في "تداول" بنهايىة األسىبوع إلىى 

سىىىىىىائر  مليىىىىىىار دوالر( باألسىىىىىىبوع السىىىىىىابق، لتصىىىىىىل خ 400تريليىىىىىىون ريىىىىىىال ) 0.274مليىىىىىىار دوالر( مقابىىىىىىل 

مليىىار ريىىال خىىالل األسىىبوع  01.2وانخفضىىت قىىيم التىىداول بىىى"تان ي" إلىىى  مليىىار ريىىال 5.8السىىوقية إلىىى 

مليىىىار دوالر(، بتراجىىىىع  4.7مليىىىىار ريىىىال خىىىىالل األسىىىبوع السىىىىابق ) 05.8مليىىىار دوالر(، مقابىىىىل نحىىىو  7.8)

%32.14 

مليىار  0.0يىون سىهم مقابىل مل 010يونيىو إلىى  05وهبطىت كميىات التىداول خىالل األسىبوع املنتهىي فىي 

 .%90.12سهم باألسبوع السابق بنسبة انخفاض بلغت 

ألىىىىف  421مليىىىىون ريىىىىال، بكميىىىىة تىىىىداول  02.0وبلغىىىىت قيمىىىىة تىىىىداوالت "نمىىىىو"، خىىىىالل األسىىىىبوع، نحىىىىو  

 .ألف سهم األسبوع السابق 559مليون ريال، وكمية تداول  07.9سهم، مقارنة مع 

 
 الت ير ألهم المؤشرات العالمية:

 

 التغير األسبوعي م1027عام التغير منذ بداية  املؤشر

 %0.53 %8.2 أمريكا )داوجون (

 %0.25- %5.1 (100اململكة املتحدة )فوتس ي 

 %0.33 %12.0 (400املانيا )داكس 

 %0.23 %9.3 فرنسا )كاك(

 %0.27 %5.0 (225اليابان )نيكاي 

 %1.39- %16.4- خام برنت

 %1.61- %8.6 الذهب

 %0.72- %5.40- تداول ) تان ي(
 

 

 
 األسهم السعوصي:مقارنة أصاد الصندوق  المؤشر العام لسوق 

 

2.21%

18.51%

5.74%

3.03%
0.66%

8.37%

9.84%2.12%

0.08%

1.61%

36.38%

    التو    ال  اعي
Energy

Materials

Commercial &

Professional Services

Transportation

Retailing

Health Care Equipment

& Services

Banks

Insurance

Telecommunication

Services

-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


