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GCC Shariah Capped Real Estate &Construction Equity Index    
(Calculated by S&P Custom Indices) 

 2019يناير  31كما في  

 حال في المستثمرين، لجميع مناسب الصندوق يكون ال قد .المستقبلي لألداء ضمان أو مؤشرا   ليس للصندوق السابق األداء استثمره، الذي المبلغ من أقل مبلغا   المستثمر يسترد أن الممكن من و لالنخفاض، معرض الوحدة سعر و مضمونا   ليس بالصندوق االستثمار

 المخاطر ذلك في بما شاملة معلومات وتحوي للشركة اإللكتروني الموقع من أو االستثمار مراكز من عليها الحصول يمكن (للصندوق المالية التقارير كما) الصندوق أحكام و شروط وثيقة .لالستثمار مستشاره من المشورة أخذ المستثمر على يتوجب الشك

 الصندوق يملك التي الشركات ألحد  استثمارية خدمات الماضية شهرا   12الـ خالل قدمت قد تكون أن أو كابيتال الفرنسي السعودي تقدم أن الممكن من .باالستثمار الشروع قبل جيدا   قراءتها المستثمر على يتوجب و االستثماري الصندوق في لالستثمار الرئيسية
  .السعودية العربية المملكة ,11426 البريدي الرمز الرياض ,23454 بريد صندوق ,الرئيسي المركز(٣٧/١١١٥٣) المالية السوق هيئة ترخيص -١٠١٠٢٣١٢١٧ رقم تجاري سجل - الفرنسي السعودي للبنك مملوكة مقفلة مساهمة شركة ،كابيتال الفرنسي السعودي .أسهمها

 .(٠١١)٢٨٢٦٦٢١ فاكس (٠١١)٢٨٢٦٦٦٦ هاتف -
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