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العائد

61.71% 61.71% 49.10% 38.82% 12.61% أداء الصندوق

41.64% 41.64% 39.22% 30.96% 6.87% شادي أداء المؤ االس

20.07% 20.07% 9.88% 7.86% 5.74% فارق األداء

األداء و المخاطر

‐ ‐ 3.18% 1.84% 2.49% اري االنحراف المع

‐ ‐ 3.75 7.01 5.70 مؤ شارب

‐ ‐ 1.41% 1.46% 1.42% بع خطأ الت

‐ ‐ 1.08 0.71 2.12 تا ب

‐ ‐ 0.35% 1.52% ‐0.74% ألفا

‐ ‐ 1.38 1.51 4.4 مؤ المعلومات

ة الف
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YTD تارخه

3 سنوات
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تارخه
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األداء التار للصندوق

صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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