
  
 

 

 

 شركة المتقدمة للبتروكيماويات                            
           2015/08/31 

 دخل الدوريلل األول دوقصن
 م(10/10/2017بتاريخ ) 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 سعود 8.8180 سعر الوحدة الحالي 

 )بعد خصم التوزيعات( %11.82- تشغيل الصندوق  بدء منذ التغير 

 )شامل التوزيعات( %27.75 تشغيل الصندوق  بدء منذ التغير 
 

 

شييييييامل  مقييييييار  ألصاد الصييييييندوق منييييييذ  داييييييية الت يييييي يلتقييييييييم 

 التوزيعات:

. %4م علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ارتفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاع تجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاوز ال2016انهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا 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 2017حىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذرة خىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالل العىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىام السىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتثمارية اإل  تهسياسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي الصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىندوق 

ترتكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىص حىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىول تخفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي  مخىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاطر الصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىندوق إلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى أدنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى مسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتويا ها و إسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتغالل 

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

 .2030و رؤية اململكة 

 شهري  أسبوعي 
من بداية 

 م2017عام 

عام 

 م2016

عام 

 م2015

عام 

 م2014
أداء 

 %17.46 %-12.98 2.04 %4.02- %3.00- %2.14- الصندوق 

TASI -2.80% -4.58% -2.79% 4.71 11.87-% 0.51-% 

 
 التوزيع القطاعي الستثمارات الصندوق:

  

 
  

 
 تحليل أصاد سوق األسهم السعوصي:

تراجعىىىىىىىىىه ل مىىىىىىىىىىس ارتىىىىىىىىىد مؤشىىىىىىىىىر السىىىىىىىىىوق السىىىىىىىىىىعودي جلسىىىىىىىىىة ال مىىىىىىىىىيس املا ىىىىىىىىى ي لالرتفىىىىىىىىىىاع، بعىىىىىىىىىد   

 م اسىىىىىىىىىىىى  بنسىىىىىىىىىىىىبة 
 
نقطىىىىىىىىىىىىة، وسىىىىىىىىىىىىط تىىىىىىىىىىىىداوالت  6988عنىىىىىىىىىىىىد  % 1.42جلسىىىىىىىىىىىىات متتاليىىىىىىىىىىىىة، م ىىىىىىىىىىىىجال

. ومىىىىىىىن %4مليىىىىىىىار ريىىىىىىال، فيمىىىىىىىا تراجىىىىىىع علىىىىىىىى مىىىىىىدار األسىىىىىىىبوع بنسىىىىىىبة  5.2نشىىىىىىطة بلغىىىىىى  قيمتهىىىىىىىا نحىىىىىىو 

املتوقىىىىىىىىع أن يتفاعىىىىىىىىل السىىىىىىىىوق والشىىىىىىىىركات املتداولىىىىىىىىة مىىىىىىىىع النتىىىىىىىىائ  املاليىىىىىىىىة للر ىىىىىىىىع الثالىىىىىىىى  التىىىىىىىىي قىىىىىىىىد 

مؤشىىىىىىىر السىىىىىىىىوق املوازيىىىىىىىة  نمىىىىىىىىو  جلسىىىىىىىة ال مىىىىىىىىيس  كمىىىىىىىا أنهىىىىىىىىال هىىىىىىىذا األسىىىىىىىىبوع. يىىىىىىىتم إعال هىىىىىىىا خىىىىىىىىال

 عنىىىىىىىىىىد  % 2.2املا ىىىىىىىىىى ي، علىىىىىىىىىىى تراجىىىىىىىىىىع بنسىىىىىىىىىىبة 
 
 أدنىىىىىىىىىىى إ ىىىىىىىىىىالق منىىىىىىىىىىذ  3064مغلقىىىىىىىىىىا

 
نقطىىىىىىىىىىة، م ىىىىىىىىىىجال

اإلطىىىىىىىىىالق، وسىىىىىىىىىط تىىىىىىىىىداوالت نشىىىىىىىىىطة مقارنىىىىىىىىىة بالجلسىىىىىىىىىات املاضىىىىىىىىىية بلغىىىىىىىىى  قيمتهىىىىىىىىىا اإلجماليىىىىىىىىىة نحىىىىىىىىىو 

 مليون ريال. 5.5

، ارتفعىىىىىى  مؤشىىىىىىرات األسىىىىىىهم األمريكيىىىىىىة ب هايىىىىىىة تىىىىىىداوالت الجمعىىىىىىة وفيمىىىىىىا يخىىىىىىا األسىىىىىىواق العامليىىىىىىة

نقطىىة، كمىىا ارتفعىى  أسىىعار الىىنفط  22871عنىىد  30املاضىىية، حيىى  صىىعد مؤشىىر  داو جىىونص  بنحىىو 

 دوالر للبرميل. 57.17، حي  صعد خام برن  القياس ي إلى %2بنحو 
 

 
 الت ير ألهم المؤشرات العالمية:

 

 التغير األسبوعي م2017التغير منذ بداية عام  املؤشر

 %0.43 %15.7 أمري ا )داوجونص(

 %0.17 %5.5 (100اململكة املتحدة )فوتس ي 

 %0.28 %13.2 (400املانيا )داكس 

 %0.15- %10.1 فرنسا )كاك(

 %2.20 %10.7 (225اليابان )ني اي 

 %2.71 %0.6 خام برن 

 %2.28 %13.3 الذه 

 %3.74- %3.09-  تداول ) تاس ي(
 

 

 
 مقارنة أصاد الصندوق  المؤشر العام لسوق األسهم السعوصي:

 

1.71%

14.64%

7.49%

2.19%3.13%

12.99%

11.58%

1.27%

0.06%

6.88%

15.18%

    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 بالمقارنة مع مؤشر 

صندوق األول للدخل الدوري  مؤشر تداول


