
كوب أى لُوت االستثوبر فٍ  ،ًزجى االًتببٍ إلً أى الوعلىهبث الىاردة أعالٍ هٍ ألغزاض تىضُحُت فمط وأداء الصٌذوق فٍ الوبضٍ لُس هؤشًزا علً األداء الوستمبلٍ: تىضُح

 .لوشَذ هي الوعلىهبث عي هذا الصٌذوق، ًزجى االطالع علً اتفبلُت الصٌذوق .صٌذوق االستثوبر هتغُزة ولذ تخضع للشَبدة أو الٌمص

 (أسهن خلُجُت)صٌذوق عمبر 
 هلُىى رَبل 2.310 :صبفٍ لُوت األصىل

 هلُىى  5.778: عذد الىحذاث
 رَبل 0.399829 : سعز الىحذة

 2010 ردَسوب 31 :تبرَخ التمزَز
    2007ٌَبَز  7: تبرَخ التأسُس

 خصبئص الصٌذوق

 
 :هذَز الصٌذوق

 بشركت انبالد نالسخثمبرإدارة األصىل 

 
 :الشزعُتالهُئت 

 انهٍئت انشرعٍت بشركت انبالد نالسخثمبر

 
 :ًىع الصٌذوق

 مفخىح

 
 :هستىي الوخبطزة

 مرحفع
 

 :أفك الصٌذوق

 (ثالد سىىاث عهى األقم)طىٌم األمد االسخثمبر 
 

 :العولت

 انرٌبل انسعىدي
 

 :الىحذة عٌذ التأسُس سعز

 رٌبل سعىدي واحد

 
 :الحذ األدًً لإلشتزان

 رٌبل سعىدي 8,000

 
 :الحذ األدًً لإلشتزان اإلضبفٍ

 رٌبل سعىدي 2,000

 
 :الحذ األدًً لإلستزداد

 رٌبل سعىدي 2,000

 

 :رسىم اإلشتزان
 مه كم اشخراك 3%

 
 :الزسىم اإلدارَت

 سىىًٌب 2%

 
 :رسىم اإلستزداد

 ال ٌىجد

 
 :االشتزان واالستزداد

 مرحبن فً األسبىع

 
 :َىم التمىَن

 ٌىمً األحد واألربعبء 

 
 :اإلعالىَىم 

 ٌىمً األثىٍه وانسبج

 
 :تعزَف َىم العول

 

 

 إدارة األصىل
   96612039888+:هبتف

 96612039899+ :فبكس

 
 أهذاف الصٌذوق

 

 شزكبث هستثوز فُهب 5أكبز 

 (انسعىدٌتانممهكت انعربٍت )جبم عمر  .1

 (اإلمبراث انعربٍت انمخحدة)إعمبر انعقبرٌت  .2

  (انممهكت انعربٍت انسعىدٌت) شركت انرٌبض نهخعمٍر  .3

 (قطر)شركت بروة انعقبرٌت  .4

 (انممهكت انعربٍت انسعىدٌت)وشبء شركت مكت نإل .5

 تىسَع االستثوبراث فٍ دول الخلُج

 
 

 

 

 
 

 أداء الصٌذوق السٌىٌ

 

 
 الزبع سٌىٌ أداء الصٌذوق

 

2010 2009 2008 2007

-60.02% -7.71% -1.96% -65.18% 26.89% عقار صندوق

-53.66% -12.72% 10.27% -65.60% 40.01% اإلرشادي المؤشز

-6.36% 5.01% -12.22% 0.43% -13.12% الفزق

التأسيس منذالفـتـزة
سـنـوي أسـاس عـلـى
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التأسيس منذ Q4 Q3 Q2 Q1

26.89% 20.94% 3.67% 0.78% 0.42% عقار صندوق

40.01% 21.69% 8.35% 6.89% -0.66% اإلرشادي المؤشز

-13.12% -0.75% -4.68% -6.11% 1.08% الفزق

-55.81% -50.39% -24.86% 9.34% -14.55% عقار صندوق

-51.84% -50.17% -27.61% 7.72% -11.48% اإلرشادي المؤشز

-3.97% -0.22% 2.75% 1.62% -3.07% الفزق

-56.68% -7.71% 6.22% 17.11% -14.59% عقار صندوق

-46.90% -10.62% 9.66% 27.79% -11.97% اإلرشادي المؤشز

-9.78% 2.91% -3.44% -10.69% -2.63% الفزق

-60.02% -1.85% 0.67% -7.14% 0.59% عقار صندوق

-53.66% -1.64% 5.35% -16.11% 0.40% اإلرشادي المؤشز

-6.36% -0.21% -4.69% 8.97% 0.19% الفزق
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