
     
      

        
      

   
     

      
     

       
     

كًب أٌ لًُت االستثًبر فٍ  ،األداء انًستمبهٍَزجى االَتببِ إنً أٌ انًعهىيبث انىاردة أعالِ هٍ ألغزاض تىضُحُت فمط وأداء انصُذوق فٍ انًبضٍ نُس يؤشًزا عهً : تىضُح

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

 

 (          أسهى دونُت)صُذوق أيىال 
 يهُىٌ دوالر أيزَكٍ 1.638: صبفٍ لًُت األصىل

 يهُىٌ 2.457 :عذد انىحذاث
           دوالر أيزَكٍ                                                                                                                  0.666721 : سعز انىحذة

 2010 دَسًبز 31: تبرَخ انتمزَز
 2006أغسطس  10: تبرَخ انتأسُس

 

 خصبئص انصُذوق

 

 :يذَز انصُذوق

 نالسخثمبربشركت انبالد إدارة األصىل 
 

 :انهُئت انشزعُت

 بشركت انبالد نالسخثمبرانهيئت انشرعيت 
 

 :َىع انصُذوق

 مفخىح
 

 :يستىي انًخبطزة

 مرحفع
 

 :أفك انصُذوق

ثالد سىىاث عهى )االسخثمبر انطىيم األمد 

 (األقم
 

 :انعًهت

 اندوالر األمريكي
 

 :انىحذة عُذ انتأسُس سعز

 دوالر أمريكي واحد
 

 :نإلشتزانانحذ األدًَ 

 دوالر أمريكي 2,000
 

 :انحذ األدًَ نإلشتزان اإلضبفٍ

 دوالر أمريكي 500
 

 :انحذ األدًَ نإلستزداد

 دوالر أمريكي 500
 

 :رسىو اإلشتزان
 مه كم اشخراك 3%

 

 :انزسىو اإلدارَت

 سىىًيب 2% 
 

 :رسىو اإلستزداد

 ال يىجد
 

 :االشتزان واالستزداد

 مرحبن في األسبىع
 

 :َىو انتمىَى

 األحد واألربعبء يىمي 
 

 :َىو اإلعالٌ

 يىمي األثىيه وانسبج
 

 :تعزَف َىو انعًم

 

 

 إدارة األصىل
 96612039888+: هبتف

  96612039899+:فبكس

 
 أهذاف انصُذوق

 

 شزكبث يستثًز فُهب 5أكبز 

 (انممهكت انعربيت انسعىديت)مصرف انراجحي  .1

  (انممهكت انعربيت انسعىديت) اإلومبءمصرف  .2

 (قطر) اإلسالميمصرف قطر  .3

 (قطر)اندوني اإلسالمي بىك قطر  .4

 (انكىيج)بيج انخمىيم انكىيخي  .5

 انصُذوقتىسَع االستثًبراث فٍ 

 

 

 

 

 
 

 انسُىٌأداء انصُذوق  

 

 
 سُىٌانزبع  أداء انصُذوق

 

2010 2009 2008 2007 2006

-33.33% 4.56% 3.29% -51.90% 39.69% -8.12% أموال صندوق

-32.84% 7.93% -2.26% -49.61% 36.39% -7.37% االرشادي المؤشز

-0.48% -3.37% 5.55% -2.29% 3.30% -0.75% الفزق

التأسيس الفتزة
سـنـوي أسـاس عـلـى
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التأسيس منذ Q4 Q3 Q2 Q1

-8.12% -10.14% 2.25% - - أموال صندوق

-7.37% -9.68% 2.56% - - اإلرشادي المؤشز

-0.75% -0.46% -0.31% - - الفزق

28.35% 16.54% 6.92% 13.32% -1.06% أموال صندوق

26.34% 17.07% 6.56% 13.16% -3.39% اإلرشادي المؤشز

2.01% -0.53% 0.36% 0.16% 2.32% الفزق

-38.27% -41.07% -20.23% 2.80% -0.47% أموال صندوق

-36.34% -38.27% -19.15% 5.90% -4.66% اإلرشادي المؤشز

-1.92% -2.80% -1.08% -3.10% 4.19% الفزق

-36.24% -6.42% 9.13% 12.76% -10.08% أموال صندوق

-37.78% -10.33% 7.82% 15.05% -12.13% اإلرشادي المؤشز

1.55% 3.91% 1.32% -2.30% 2.05% الفزق

-33.33% 1.85% 5.51% -11.29% 9.69% أموال صندوق

-32.85% 3.95% 9.10% -12.77% 9.10% اإلرشادي المؤشز

-0.48% -2.10% -3.59% 1.48% 0.59% الفزق
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