
رقم 
الصندوق

متوّسط العائدات االسمية اإلجمالية اسم الصندوق
السنوية لل 12- شهرا الماضية* 

فترة  عائدات ل  متوّسط ال
 )3 سنين( % 
آذار 2012 – 
شباط 2015

فترة  عائدات ل  متوّسط ال
)5 سنين( %

آذار 2010 – 
شباط 2015

حجم األصولمؤّشر شاْرپ 
بآالف الشكليم

منورا للتأمين واالّدخار والتعويضات826
مسار عام

512245812-00000000000826-0826-000
7.039.017.041.363,297,600

منورا للتأمين واالّدخار والتعويضات1364
مسار أسهم

512245812-00000000000826-1364-000
14.3212.405.000.5719,200

منورا للتأمين واالّدخار والتعويضات1147
لغاية %10 أسهم

512245812-00000000000826-1147-000
5.786.805.601.33941,700

منورا للتأمين واالّدخار والتعويضات1344
سندات حكومية

512245812-00000000000826-1344-000
4.135.374.751.24120,600

منورا للتأمين واالّدخار والتعويضات1343
أجل قصي

512245812-00000000000826-1343-000
0.651.171.82-0.5185,300

منورا للتأمين أمير عام260
512245812-00000000000260-0260-0006.848.896.121.01258,200

منورا للتأمين أكثر، المسار د119
512245812-00000000000119-0119-0006.759.056.491.17724,900

ِمْڤَطحيم صندوق اّدخار ألهداف 1154
العطلة واألعياد والنقاهة

512245812-00000000001154-0000-000
6.257.775.781.1042,300

منورا للتأمين مشاِركة في تقاعد 1280
ل مموِّ

512245812-00000000001280-1280-000
7.398.075.831.15247,100

اإلمكانيات التي توّفرها صناديق االّدخار

منورا لتأمين االستكمال، مسار لَِهڤا عام 828
512245812-00000000000828-0828-0007.678.765.941.041,797,700

منورا لتأمين االستكمال لغاية   %10   أسهم1149
 512245812-00000000000828-1149-0005.816.825.631.341,324,300

منورا لتأمين االستكمال، مسار أسهم1256
512245812-00000000000828-1256-00010.8411.905.010.5737,100

منورا لتأمين االستكمال، مسار السفر إلى الخارج1409
512245812-00000000000828-1409-00018.5112.979.350.8619,600

منورا لتأمين االستكمال، مسار سندات المؤسسات التجارية1406
512245812-00000000000828-1406-0001.305.875.240.7327,200

منورا لتأمين االستكمال، مسار السندات الحكومية المرتبطة بالمؤّشر1407
512245812-00000000000828-1407-0003.725.265.190.9968,300

منورا لتأمين االستكمال، مسار السندات الحكومية بالشيكل1408
512245812-00000000000828-1408-0007.656.925.961.83100,200

منورا لتأمين االستكمال مرتبط بالمؤشر 1110
512245812-00000000000828-1110-0003.315.875.601.0967,800

منورا لتأمين االستكمال، بالشكليم 1114
512245812-00000000000828-1114-0000.761.662.07-0.0559,200

أوميچا، صندوق استكمال286
520027715-00000000000286-0286-0008.648.185.721.082,280,900

اإلمكانيات التي توّفرها صناديق االستكمال

* البيانات صحيحة للفترة ما بين آذار 2014 لغاية شباط 2015. المعطيات المتعلّقة بالعائدات التي تحّققت في الماضي ال تعني إمكانية تحقيقها في المستقبل. 
المذكور أعاله ليس بمثابة استشارة مالية أو تسويق مالي، وهو ليس بيانا استشاريا فيما يتعلّق بجدوى االستثمار في منَتج ما أو التوفير فيه، كما وال يشّكل بديال عن تلّقي استشارة شخصية تتّفق واألصول القانونية. معدالت العائدات تِرد هنا بقيمها 

االسمية اإلجمالية قبل استقطاع رسوم اإلدارة. مصدر البيانات: الموقع اإللكتروني גמל נט. 

رقم 
الصندوق

متوّسط العائدات االسمية اإلجمالية السنوية لل   اسم الصندوق
12- شهرا الماضية* 

فترة  عائدات ل  متوّسط ال
 )3 سنين( % 
آذار 2012 – 
شباط 2015

فترة  عائدات ل  متوّسط ال
)5 سنين( %

آذار 2010 – 
شباط 2015

حجم األصولمؤّشر شاْرپ 
بآالف الشكليم

9.4810.576.640.85221,080أسهم         168512245812-00000000000168-2063-000
7.248.936.791.301,376,920عام في       168512245812-00000000000168-2181-000
141,210--8.107.83موعد التقاعد 168512245812-00000000000168-2182-000
214,150--2.714.37موعد التقاعد 2015 168512245812-00000000000168-2010-000
369,210--6.287.44موعد التقاعد 2020 168512245812-00000000000168-2011-000
357,570--7.398.03موعد التقاعد 2025 168512245812-00000000000168-2012-000
394,970--7.698.56موعد التقاعد 2030 168512245812-00000000000168-2013-000
563,280--7.818.62موعد التقاعد 2035 168512245812-00000000000168-2014-000
527,920--8.398.99موعد التقاعد 2040 168512245812-00000000000168-2015-000
356,930--8.889.27موعد التقاعد 2045 168512245812-00000000000168-2016-000
179,260--9.069.44موعد التقاعد 2050 168512245812-00000000000168-2183-000
64,850--9.459.60יעד לפרישה 2055 168512245812-00000000000168-2184-000

7.128.636.351.14813,700ِمڤطحيم الجديد ْپلوس 665512245812-00000000000665-2137-000
ِمڤطحيم الجديد ْپلوس

صندوق التقاعد ِمڤطحيم الجديد

* البيانات صحيحة للفترة ما بين آذار 2014 لغاية شباط 2015. المعطيات المتعلّقة بالعائدات التي تحّققت في الماضي ال تعني إمكانية تحقيقها في المستقبل. 
المذكور أعاله ليس بمثابة استشارة مالية أو تسويق مالي، وهو ليس بيانا استشاريا فيما يتعلّق بجدوى االستثمار في منَتج ما أو التوفير فيه، كما وال يشّكل بديال عن تلّقي استشارة شخصية تتّفق واألصول القانونية. معدالت العائدات تِرد هنا بقيمها 

االسمية اإلجمالية قبل استقطاع رسوم اإلدارة. مصدر البيانات: الموقع اإللكتروني "גמל נט".

مختلَف المسارات التي يديرها خبراء منورا للتأمين
صناديق االّدخار، صناديق االستكمال وصناديق التقاعد نشرة آذار 2015



اّدخار عينّي

* يشمل بند آخر أصوال لم يتم شملها في المسارات الواردة أعاله، ومنها: مختلف صناديق االستثمار، المحفظات الوقائية، األسهم أو القروض غير القابلة 
بة  للتجارة ألصول العقارات الخاضعة لتصّرف شركات تضامنية أو شركات عاملة في خارج البالد، العقارات المثمرة، والمنَتجات التجميعيّة المركَّ

استكمال عينّي
رقم 

الصندوق
828

العائدات االسمية اإلجمالية قبل استقطاع رسوم اإلدارة

منورا لتأمين االستكمال، مسار لِهاڤا عام
512245812-00000000000828-0828-000

مكّونات األصول

يم1,797,700 حجم األصول بآالف الشكل

5.94% 8.76% 7.67%

1.04%
مؤّشر شارپ

آذار 10 – شباط 15
السنوات الخمس الماضية

آذار 12 – شباط 15
السنوات الثالث الماضية

إيداعات وقروض
نقدية لمبالغ ال ئة ل ة ومكاِف مبالغ نقدّي

لتجارة سندات حكومية قابلة ل
استثمارات أخرى *

لتجارة تابعة لمؤسسات تجارية سندات قابلة ل
لتجارة قابلة ل أسهم وغيرها من سندات الضمان ال

آذار 14 – شباط 15

9%
7%

23%
6%

21%
34%

التقاعد عينّي
168رقم الصندوق

العائدات االسمية اإلجمالية قبل استقطاع رسوم اإلدارة

مسار عام
512245812-00000000000168-2009-000

مكّونات األصول

يم60,000,700 حجم األصول بآالف الشكل

7.60%

1.53%
مؤّشر شارپ

9.42% 8.42%
آذار 10 – شباط 15آذار 14 – شباط 15

السنوات الخمس الماضية
آذار 12 – شباط 15

السنوات الثالث الماضية

826رقم الصندوق

العائدات االسمية اإلجمالية قبل استقطاع رسوم اإلدارة

منورا للتأمين واالّدخار والتعويضات، مسار عام
512245812-00000000000826-0826-000

مكّونات األصول

يم3,297,600 حجم األصول بآالف الشكل

تجارة ألصول  ل ة ل ل اب ق ية، األسهم أو القروض غير ال ائ وق ثمار، المحفظات ال اديق االست واردة أعاله، ومنها: مختلف صن ها في المسارات ال م شمل ت م ي ند آخر أصوال ل * يشمل ب
بة  ة المركَّ يّ ع تجمي َتجات ال من عقارات المثمرة، وال ية أو شركات عاملة في خارج البالد، ال عقارات الخاضعة لتصّرف شركات تضامن ال

7.04%
آذار 10 – شباط 15

السنوات الخمس الماضية 1.36%
مؤّشر شارپ

9.01%
آذار 12 – شباط 15

السنوات الثالث الماضية

7.03%
آذار 14 – شباط 15

إيداعات وقروض 
نقدية لمبالغ ال مبالغ نقدّية ومكافئة ل

لتجارة سندات حكومية قابلة ل
استثمارات أخرى *

لتجارة تابعة لمؤسسات تجارية سندات قابلة ل
لتجارة قابلة ل أسهم وغيرها من سندات الضمان ال

صناديق استثمارية باستثناء صناديق العقارات
صناديق استثمار في العقارات / العقارات المثمرة

مبالغ نقدية )بما في ذلك مالءمة المشتقات والعقود 
د( م يتم شملها في مسار محدَّ المستقبلية التي ل

11%

32%

4%

3%

30%

4%

23%

3%

1%

11%

17%

20%

11%

32%

دة الغاية سندات محدَّ
سندات حكومية في إسرائيل وخارجها

سندات تابعة لمؤسسات تجارية في إسرائيلسندات تابعة 
لمؤسسات تجارية في خارج البالد

إيداعات طويلة األجل في المصارف

ة، الخيارات وصناديق االئتمان( إجمالي األسهم   )بما في ذلك شهادات السلّ


