
أن قيمت االسخثمبر في ممب  األداء اىمسخقبيي،ىيس مؤشًزا عيى وزجى االوخببي إىى أن اىمعيىمبث اىىاردة أعالي هي ألغزاض حىضيذيت فقط وأداء اىصىذوق في اىمبضي : حىضيخ

 .ىمزيذ مه اىمعيىمبث عه هذا اىصىذوق، وزجى االطالع عيى احفبقيت اىصىذوق. صىذوق االسخثمبر مخغيزة وقذ حخضع ىيزيبدة أو اىىقص

 (أسهن كىَتُت) السُفصنذوق 
 هلُىى دَنبر كىَتٍ 3.309 :صبفٍ لُوت األصىل

 هلُىى 6.564 :عذد الىحذاث
                                                                                                                          دَنبر كىَتٍ 0.504108 : سعز الىحذة

 2010 َىنُى 30 :التمزَزتبرَخ 
           2006 َنبَز 1: تبرَخ التأسُس

 خصبئص الصنذوق

 
 :هذَز الصنذوق

 بشزمت اىبالد ىالسخثمبرإدارة األصىه 

 
 :هذَز االستثوبر

  (Global)بيج االسخثمبر اىعبىمي 

 
 :الهُئت الشزعُت

 اىهيئت اىشزعيت بشزمت اىبالد ىالسخثمبر

 
 :نىع الصنذوق

 مفخىح

 
 :هستىي الوخبطزة

 مزحفع
 

 :أفك الصنذوق

 (ثالد سىىاث عيى األقو)طىيو األمذ االسخثمبر 
 

 :العولت

 اىذيىبر اىنىيخي
 

 :الىحذة عنذ التأسُس سعز
 ديىبر مىيخي وادذ

 
 :لالشتزانالحذ األدنً 

 ديىبر مىيخي 800

 
 :اإلضبفٍ لالشتزانالحذ األدنً 

 ديىبر مىيخي 200

 
 :لالستزدادالحذ األدنً 

 ديىبر مىيخي 200
 

 :رسىم اإلشتزان
 مه مو اشخزاك 3%

 
 :الزسىم اإلدارَت

 سىىًيب 1.75%

 
 :االستزدادرسىم 

 ال يىجذ

 
 :االشتزان واالستزداد

 أسبىعًيب

 
 :َىم التمىَن

 يىً خميسمو  

 
 :َىم اإلعالى

 يىً سبجمو  

 
 :تعزَف َىم العول

 األيبً اىخي حفخخ فيهب اىبىىك اىسعىديت

 

 األصىلإدارة 
 96612039888+: هبتف
 96612039899+ :فبكس

 
 أهذاف الصنذوق

 شزكبث هستثوز فُهب 5أكبز 

 بيج اىخمىيو اىنىيخي  .1

  بىل بىبيبن .2

ىخمىيو هالفنى أشزمت  .3

 اىخجبريت اىعقبريتاىشزمت  .4

 شزمت عبرف ىيطبقت اىقببضت .5

 الصنذوقتىسَع االستثوبراث فٍ 

 

 أداء الصنذوق السنىٌ

 

 
 الزبع سنىٌ أداء الصنذوق

 

2009 2008 2007 2006

-47.93% -20.65% -46.46% 32.03% -7.17% صنذوق السُف

-49.20% -14.20% -49.41% 29.04% -9.41% الوؤشز االرشبدٌ

1.27% -6.45% 2.95% 2.99% 2.24% الفزق

التأسُسالفتزة
عـلـً أسـبس سـنـىٌ
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هنذ التأسُس Q4 Q3 Q2 Q1

-7.17% -1.48% -0.06% -0.05% -5.30% صنذوق السُف

-9.40% 1.78% -0.21% -0.59% -10.27% الوؤشز االرشبدٌ

2.23% -3.26% 0.15% 0.54% 4.97% الفزق

22.56% -1.57% 3.60% 18.31% 10.06% صنذوق السُف

16.90% -3.14% 4.89% 17.41% 8.17% الوؤشز االرشبدٌ

5.66% 1.57% -1.29% 0.90% 1.89% الفزق

-34.38% -39.01% -24.48% -1.16% 17.61% صنذوق السُف

-40.78% -42.94% -25.18% -1.32% 20.24% الوؤشز االرشبدٌ

6.41% 3.93% 0.70% 0.16% -2.63% الفزق

-47.93% -16.69% -4.75% 12.90% -11.27% صنذوق السُف

-49.20% -15.31% -1.54% 19.35% -13.79% الوؤشز االرشبدٌ

1.27% -1.38% -3.21% -6.45% 2.52% الفزق

-49.59% - - -12.61% 10.78% صنذوق السُف

-53.47% - - -14.25% 6.81% الوؤشز االرشبدٌ

3.88% - - 1.64% 3.97% الفزق
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