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العائد

81.23% 62.21% 59.52% 27.03% 9.89% أداء الصندوق

82.73% 55.87% 59.13% 30.54% 11.28% شادي أداء المؤ االس

‐1.50% 6.34% 0.39% ‐3.51% ‐1.39% فارق األداء

األداء و المخاطر
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