
كًب أٌ لًُت االطتثًبر فٍ  ،انصُذوق فٍ انًبضٍ نُض يؤشًزا عهً األداء انًظتمبهٍَزجى االَتببِ إنً أٌ انًعهىيبث انىاردة أعالِ هٍ ألغزاض تىضُحُت فمط وأداء : تىضُح

 .نًشَذ يٍ انًعهىيبث عٍ هذا انصُذوق، َزجى االطالع عهً اتفبلُت انصُذوق .صُذوق االطتثًبر يتغُزة ولذ تخضع نهشَبدة أو انُمص

 

 (          أطهى دونُت)صُذوق أيىال 
 يهُىٌ دوالر أيزَكٍ 1.565: صبفٍ لًُت األصىل

 يهُىٌ 2.5 22:عذد انىحذاث
           دوالر أيزَكٍ                                                                                                                  0.620464 : طعز انىحذة

 2010َىَُى   30: تبرَخ انتمزَز
 2006أغظطض  10: تبرَخ انتأطُض

 

 خصبئص انصُذوق

 

 :يذَز انصُذوق

 نالسخثمبربشركت انبالد إدارة األصىل 
 

 :انهُئت انشزعُت

 بشركت انبالد نالسخثمبرانهيئت انشرعيت 
 

 :َىع انصُذوق

 مفخىح
 

 :يظتىي انًخبطزة

 مرحفع
 

 :أفك انصُذوق

ثالد سىىاث عهى )االسخثمبر انطىيم األمد 

 (األقم
 

 :انعًهت

 اندوالر األمريكي
 

 :انىحذة عُذ انتأطُض طعز

 دوالر أمريكي واحد
 

 :نإلشتزانانحذ األدًَ 

 دوالر أمريكي 2,000
 

 :انحذ األدًَ نإلشتزان اإلضبفٍ

 دوالر أمريكي 500
 

 :انحذ األدًَ نإلطتزداد

 دوالر أمريكي 500
 

 :رطىو اإلشتزان
 مه كم اشخراك 3%

 

 :انزطىو اإلدارَت

 سىىًيب 2% 
 

 :رطىو اإلطتزداد

 ال يىجد
 

 :االشتزان واالطتزداد

 مرحبن في األسبىع
 

 :َىو انتمىَى

 األحد واألربعبء يىمي 
 

 :َىو اإلعالٌ

 يىمي األثىيه وانسبج
 

 :تعزَف َىو انعًم

 

 

 إدارة األصىل
 96612039888+: هبتف

  96612039899+:فبكض

 
 أهذاف انصُذوق

 

 شزكبث يظتثًز فُهب 5أكبز 

 (انممهكت انعربيت انسعىديت)مصرف انراجحي  .1

  (انممهكت انعربيت انسعىديت) اإلومبءمصرف  .2

 (قطر) اإلسالميمصرف قطر  .3

 (انعربيت انمخحدة اإلمبراث) اإلسالميبى ظبي أبىك  .4

 (قطر) اإلسالميقطر اندوني بىك  .5

 انصُذوقتىسَع االطتثًبراث فٍ 

 
 انظُىٌأداء انصُذوق  

 

 
 طُىٌانزبع  أداء انصُذوق

 

2009 2008 2007 2006

-36.24% 3.29% -51.90% 39.69% -8.12% صُذوق ايىال

-37.64% -2.26% -49.45% 36.39% -7.37% انًؤشز اإلرشبدٌ

1.40% 5.55% -2.45% 3.30% -0.75% انفزق

يُذ انتأطُضانفـتـزة
عـهـً أطـبص طـُـىٌ
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يُذ انتأطُض Q4 Q3 Q2 Q1

-8.12% -10.14% 2.25% - - صُذوق أيىال

-7.37% -9.68% 2.56% - - انًؤشز اإلرشبدٌ

-0.75% -0.46% -0.31% - - انفزق

28.35% 16.54% 6.92% 13.32% -1.06% صُذوق أيىال

26.34% 17.07% 6.56% 13.16% -3.39% انًؤشز اإلرشبدٌ

2.01% -0.53% 0.36% 0.16% 2.32% انفزق

-38.27% -41.07% -20.23% 2.80% -0.47% صُذوق أيىال

-36.34% -38.27% -19.15% 5.90% -4.66% انًؤشز اإلرشبدٌ

-1.92% -2.80% -1.08% -3.10% 4.19% انفزق

-31.69% -6.42% 9.13% 12.76% -10.08% صُذوق أيىال

-24.92% -10.33% 8.07% 15.05% -12.13% انًؤشز اإلرشبدٌ

-6.77% 3.91% 1.07% -2.30% 2.05% انفزق

-37.95% - - -11.29% 9.69% صُذوق أيىال

-40.65% - - -12.77% 9.10% انًؤشز اإلرشبدٌ

2.70% - - 1.48% 0.59% انفزق
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