
أُ قيَت االسخثَبر في مَب  سخقبيي،ىيس ٍؤشًزا عيى األداء اىٌّزجى االّخببٓ إىى أُ اىَعيىٍبث اىىاردة أعالٓ هي ألغزاض حىضيذيت فقط وأداء اىصْذوق في اىَبضي : حىضيخ

 .ىَزيذ ٍِ اىَعيىٍبث عِ هذا اىصْذوق، ّزجى االطالع عيى احفبقيت اىصْذوق. صْذوق االسخثَبر ٍخغيزة وقذ حخضع ىيزيبدة أو اىْقص

 (أسهن كىَتُت) السُفصنذوق 
 هلُىى دَنبر كىَتٍ 3.520 :صبفٍ لُوت األصىل

 هلُىى 6.452 :عذد الىحذاث
                                                                                                                          دَنبر كىَتٍ 0.545526 : سعر الىحذة

 2010 سبتوبر 30 :لتمرَرتبرَخ ا
           2006 َنبَر 1: تبرَخ التأسُس

 خصبئص الصنذوق

 
 :هذَر الصنذوق

 بشزمت اىبالد ىالسخثَبرإدارة األصىه 

 
 :هذَر االستثوبر

  (Global)بيج االسخثَبر اىعبىَي 

 
 :الهُئت الشرعُت

 اىهيئت اىشزعيت بشزمت اىبالد ىالسخثَبر

 
 :نىع الصنذوق

 ٍفخىح

 
 :ي الوخبطرةهستى

 ٍزحفع
 

 :أفك الصنذوق

 (ثالد سْىاث عيى األقو)طىيو األٍذ االسخثَبر 
 

 :العولت

 اىذيْبر اىنىيخي
 

 :الىحذة عنذ التأسُس سعر
 ديْبر مىيخي وادذ

 
 :لالشترانالحذ األدنً 

 ديْبر مىيخي 800

 
 :اإلضبفٍ لالشترانالحذ األدنً 

 ديْبر مىيخي 200

 
 :لالستردادالحذ األدنً 

 ديْبر مىيخي 200
 

 :رسىم اإلشتران
 ٍِ مو اشخزاك 3%

 
 :الرسىم اإلدارَت

 سْىًيب 1.75%

 
 :االستردادرسىم 

 ال يىجذ

 
 :االشتران واالسترداد

 أسبىعًيب

 
 :َىم التمىَن

 يىً خَيسمو  

 
 :َىم اإلعالى

 يىً سبجمو  

 
 :تعرَف َىم العول

 األيبً اىخي حفخخ فيهب اىبْىك اىسعىديت

 

 إدارة األصىل
 96612039888+: هبتف
 96612039899+ :فبكس

 
 أهذاف الصنذوق

 شركبث هستثور فُهب 5أكبر 

 بيج اىخَىيو اىنىيخي  .1

  بْل بىبيبُ .2

 اىبْل اىنىيخي اىَخذذ .3

 حَىيوههالفنى أشزمت  .4

  اىشزمت اىخجبريت اىعقبريت  .5

 الصنذوقتىزَع االستثوبراث فٍ 

 

 أداء الصنذوق السنىٌ

 

 
 الربع 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% الوؤشر االرشبدٌ

1.27% -6.45% 2.95% 2.99% 2.24% الفرق

التأسُسالفترة
عـلـً أسـبس سـنـىٌ
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التأسيس منذ Q4 Q3 Q2 Q1

-7.17% -1.48% -0.06% -0.05% -5.30% السيف صندوق

-9.40% 1.78% -0.21% -0.59% -10.27% االرشادي المؤشز

2.23% -3.26% 0.15% 0.54% 4.97% الفزق

22.56% -1.57% 3.60% 18.31% 10.06% السيف صندوق

16.90% -3.14% 4.89% 17.41% 8.17% االرشادي المؤشز

5.66% 1.57% -1.29% 0.90% 1.89% الفزق

-34.38% -39.01% -24.48% -1.16% 17.61% السيف صندوق

-40.78% -42.94% -25.18% -1.32% 20.24% االرشادي المؤشز

6.41% 3.93% 0.70% 0.16% -2.63% الفزق

-47.93% -16.69% -4.75% 12.90% -11.27% السيف صندوق

-49.20% -15.31% -1.54% 19.35% -13.79% االرشادي المؤشز

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

-45.45% - 8.22% -12.61% 10.78% السيف صندوق

-47.83% - 12.13% -14.25% 6.81% االرشادي المؤشز

2.38% - -3.91% 1.64% 3.97% الفزق
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