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ســامة - الشــركة اإلســامية العربيــة للتأميــن هــي أكبــر وأقــدم الشــركات الرائــدة عالميــًا فــي تقديــم حلــول 
إســامية للتاميــن التكافلــي، كمــا أنهــا مدرجــة فــي ســوق دبــي المالــي بــرأس مــال قــدره 1,2 مليــار درهــم 
إماراتــي. ومنــذ تأســيس الشــركة فــي العــام 1979 والــى يومنــا هــذا ُتعتبــر ســامة إحــدى الــرواد فــي مجــال 

التكافــل وتتميــز بكونهــا شــركة التكافــل المفضلــة.

شــركة ســامة تقــدم خدماتهــا لــكل مــن العمــاء األفــراد والمؤسســات مــن خال شــبكتها العالمية الواســعة. 
فــي الوقــت الحاضــر، بالتعــاون مــع شــركاتها التابعــة والشــركات الزميلــة ، تقــدم ســامة حلــول التكافــل 
للعمــاء فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية ومصــر و الســنغال والجزائــر و 
ماليزيــا واألردن مــع خطــط لتوســيع النطــاق الجغرافــي لجميــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي وجنــوب شــرق 

آســيا والشــرق األقصــى وأوروبــا.

ويمكــن أن يعــزى إســتقرار الشــركة ونجاحهــا إلــى اســتراتيجيتها التــي تعتمــد علــى إبقــاء العمــاء والشــركاء 
فــي قلــب منطقــة األعمــال  فــي العمليــات التجاريــة األساســية ورؤيــة طويلــة المــدى لتقديــم الحلــول 
التكافليــة بأعلــى مســتوى لخدمــة العمــاء والوفــاء لقيمهــا ومبادئهــا.  وقــد وضعــت ســامة دائمــا الحلــول 
ــول التكافــل  ــر حل ــرة وهــذا مــا ميزهــا بالســمعة الراســخة فــي توفي ــات العمــاء المتغي ــي متطلب ــي تلب الت

ــر تنافســية  وتنوعــًا. األكث

كشــركة تكافــل رائــدة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تقــدم ســامة مجموعة شــاملة من حلــول التكافل 
العائلــي والعــام والصحــي الــى األفــراد والشــركات. المصداقيــة العاليــة، والجــودة الحســنة والمســتويات 
االســتثنائية فــي الخدمــات والتوصــل ألفضــل ممارســات التكافــل أدت إلــى فــوز  " ســامة  - قســم 
التكافــل العائلــي" جائــزة أفضــل شــركة للعــام  2015 وذلــك خــال اإلحتفــال الــذي رعتــه جائــزة الشــرق األوســط 

للتأميــن، ممــا يدفعنــا خطــوة أخــرى إلــى األمــام فــي جهودنــا لنبقــى شــركة التكافــل المتميــزة.

أساس متین لمستقبل أفضل
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لدى سامة هيئة رقابية شرعية مستقلة مكونة من علماء متخصصين ذو خبرة وشهرة عالمية.

أعضاء اللجنة الموقرة:

الدكتور محمد داوود بكار:

حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي الشــريعة مــن جامعــة الكويــت وحاصــل علــى الدكتــوراة مــن جامعــة 
ســانت انــدروس فــي المملكــة المتحــدة.

الدكتور أمين فاتح:

حاصــل علــى ماجســتير فــي الحديــث الشــريف مــن الجامعــة األردنيــة وحاصــل علــى دكتــوراة فــي الدراســات 
اإلســامية مــن جامعــة بيرمنغهــم فــي المملكــة المتحــدة.

الدكتور محمد أمين قطان:

حاصــل علــى بكلوريــوس فــي اإلقتصــاد اإلســامي مــن جامعــة اإلمــام فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
ــة اإلســامية مــن جامعــة بيرمنغهــم فــي المملكــة المتحــدة وحاصــل علــى دكتــوراه فــي العلــوم المصرفي

هيئة الرقابة الشرعية

يناير 2022
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تقرير عن األسواق

خــال شــهر ينايــر، أعلنــت الكثيــر مــن الشــركات عــن تحقيــق نتائجهــا وأطلعــت الســوق بشــأن توقعاتهــا للســنة التاليــة. وتظهــر 

بعــض االتجاهــات للنتائــج المحققــة حتــى اآلن اســتمرار شــركات التكنولوجيــا الضخمــة فــي النمــو المطــرد أكثــر مــن أي قطــاع آخــر. 

وقــد أعلنــت مجــددًا شــركات مثــل أبــل ومايكروســوفت أرقامــًا اســتثنائية. ومــع وصــول عمليــات البيــع إلــى حدهــا األقصــى حتــى 

علــى مســتوى هــذه الشــركات الضخمــة التــي تــدرُّ أرباحــًا هائلــة، تبــدو بعــض التقييمــات أكثــر جاذبيــة مــرة أخــرى فــي ظــل عــودة 

بعــض شــركات التكنولوجيــا الضخمــة إلــى نســبة ســعر إلــى األربــاح أقــل ممــا كانــت عليــه قبــل عاميــن أو ثاثــة. كمــا أن الطلــب 

العالمــي فــي كافــة المجــاالت تقريبــًا ســيظل قويــًا للغايــة، ولكــن اإلشــكاليات المتعلقــة بساســل التوريــد ال تــزال عصيــة علــى 

الحــل. فقــد واجهــت الشــركات المصنعــة ضغوطــًا مــن حيــث التكلفــة، وعانــت مشــاكل فــي الحصــول علــى قطــع الغيــار. ومــع 

ــادة  ــادة الطلــب وانخفــاض المخــزون واألرقــام القياســية التــي حققتهــا ســجات الطلبــات قامــت الشــركات بزي ذلــك، نتيجــة زي

األســعار علــى المســتهلكين. أمــا بالنســبة للتضخــم فمــن غيــر المتوقــع أن يتاشــى خــال هــذا العــام. عندمــا تتحــرر ساســل 

التوريــد مــن الضغــوط فــي وقــت الحــق مــن هــذا العــام، ال بــد أن تشــهد هــذه الشــركات نمــوًا كبيــرًا فــي مكاســبها. وأخيــرًا، 

فــإن الشــركات الضعيفــة تواجــه مشــاكل، حيــث أنــه ومــع اقتــراب نهايــة عصــر الســيولة الحــرة، يــزداد التعــرض للمخاطــر بالنســبة 

الشــركات التــي اعتمــدت علــى االئتمــان قليــل التكلفــة كمــا تــزداد الحاجــة لابتعــاد عنــه. إن النظــرة المســتقبلية لألســهم تبــدو 

مشوشــة أكثــر مــن الســنوات الســابقة ولكنهــا اختيــار األســهم التــي تتــم بالعمــات األساســية القويــة بتقييمــات جاذبــة ال بــد 

أن يســتمر فــي تحقيــق عوائــد إيجابيــة.

أظهــر مزيــج برنــت أداء قويــًا خــال شــهر ينايــر حيــث اســتقر فــوق 91 دوالر أمريكــي للبرميــل، محققــًا مكاســب بلغــت %17 

خــال هــذا الشــهر مدفوعــًا بالزيــادة فــي الطلــب، وزيــادة العــرض وتراجــع المخــزون. وافقــت منظمــة أوبــك+ خــال شــهر ينايــر 

علــى زيــادة اإلنتــاج بـــ 400,000 برميــل يوميــًا خــال شــهر مــارس. علــى ضــوء ذلــك، فــإن المجموعــة تســعى جاهــدة إلــى تلبيــة 

التزاماتهــا الخاصــة بالمعــروض خاصــة وأن ذلــك يتزامــن مــع اضطــرار أكبــر شــركات البتــرول الليبيــة إلــى خفــض اإلنتــاج بســبب 

ضعــف قــدرات التخزيــن نتيجــة عــدم قدرتهــا علــى القيــام بأعمــال الصيانــة للخزانــات. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن ارتفــاع وتيــرة التوتــر 

بيــن روســيا وأوكرانيــا أدى إلــى زيــادة المخاطــر الجيوسياســية تاركــة الســوق عرضــة لمخاطــر أي شــيء يمكــن أن يمثــل تهديــدًا 

بالنســبة للعــرض. 
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سنويا منذ 

إنشائها

أداء الصندوق في النسبة المئوية %

ستة أشهر
منذ بداية 

السنة 
)حتى اليوم(

منذ بداية 
الشهر 
)حتى 
اليوم(

تاريخ تأسيس 
الصندوق فئة األصول عملة الصندوق

حجم 
الصندوق في 

الماليين
 )كل فئات 

األسهم(

اسم الصندوق  Bloomberg رمز
/ ISIN تراكميالمخاطر* سنويًا

منذ إنشائها 5 سنوات 3 سنوات 2019 2020 2021

%2.77 %56.32 %74.70 %60.01 %16.01 %2.45 %34.53 %16.65 %7.16 %7.16 05-Oct األسهم الريال السعودي 359.70 AlAhli GCC Trading Equity Fund ALGCCTE:AB أ

%12.39 %1490.34 %88.26 %63.99 %14.70 %6.88 %35.93 %13.45 %7.43 %7.43 98-Jun األسهم الريال السعودي 1,170.06 AlAhli Saudi Trading Equity Fund ALSATRE:AB أ

%7.32 %681.18 %110.73 %73.13 %28.49 %23.25 %28.85 %0.93 %8.15- %8.15- Dec-92 األسهم الدوالر األمريكي 433.52 AlAhli North America Index Fund AHNRAMI:AB أ

(Managed by NCB Capital)

%7.19 %335.40 %40.30 %34.40 %19.82 %6.50 %13.54 %0.91 %1.07- %1.07- 00-Dec األسهم الدوالر األمريكي 269.22 OGM Oasis Crescent Global Equity "A" ACC GB00BLD0QD87 أ

%2.73 %51.30 %18.50 %16.60 %14.43 %11.10- %32.60 %3.60 %5.80- %5.80- 06-Sep العقارات الدوالر األمريكي 103.68 OGM Oasis Crescent Global Property Equity "A" ACC GB00BLD0R249 أ

%3.20 %45.10 %16.90 %12.30 %7.76 %5.20 %1.15 %1.28- %0.84- %0.84- 10-Apr الصكوك الدوالر األمريكي 52.66 OGM Oasis Crescent Global Income "A" ACC GB00BLD0QS31 ب

(Managed by OASIS Global Management)(2)

%3.84 %63.35 %15.58 %12.63 %9.29 %6.12 %0.02 %1.92- %1.58- %1.58- 09-Jan الصكوك الدوالر األمريكي 22.93 BNP Paribas Islamic Fund Hilal Income "C" (USD) ACC LU1150255971 ب

(Managed by BNP PARIBAS Asset Management)

%3.00 %59.41 %23.68 %14.96 %9.95 %3.17 %23.39 %6.21- %10.47- %10.47- 06-Apr األسهم الدوالر األمريكي 40.05 Emirates World Opportunities "A" ACC(3) GB00B1436X66 أ

%3.64 %52.48 %15.36 %12.06 %10.93 %5.10 %0.99- %1.88- %1.27- %1.27- Apr-10 الصكوك الدوالر األمريكي 155.01 Emirates Global Sukuk "A" ACC GB00B1224310 ب

%11.09 %73.30  %67.81 %5.24 %32.95 %30.00 %0.90- %9.93- %9.93- 16-Nov األسهم الدوالر األمريكي 25.72 Emirates Islamic India Equity Fund LU1484867434 أ

%0.99 %12.30 %6.71 %3.54 %2.35 %1.49 %0.33 %0.14 %0.03 %0.03 Apr-10 سوق 
المال الدوالر األمريكي 329.26 Emirates Islamic Money Market "A" ACC JE00B5T1J560 ج

(Managed by Emirates NBD Asset Management)

%10.03 %190.51 %89.09 %63.41 %33.37 %21.42 %23.25 %8.26- %12.77- %12.77- 10-Dec األسهم الدوالر األمريكي 83.85 Comgest Growth Europe S (USD) ACC IE00B3ZL9H82 أ

(Managed by Comgest Asset Management International)

%1.67 %23.30 %10.03 %6.98 %9.30 %1.93 %2.37- %2.58- %2.03- %2.03- 09-Jun الصكوك الدوالر األمريكي 176.02 Mashreq Al Islami Income Fund "D" (USD) ACC (3) AEDFXA1W2ZD7 ب

(Managed by Mashreq Asset Management)

%4.56 %52.10 %31.01 %23.56 %14.37 %0.81 %7.74 %1.20 %0.65- %0.65- 12-Sep األسهم الدوالر األمريكي 100.50 Templeton Shariah Global Equity "A" (USD) ACC LU0792757196 أ

%2.78 %29.40 %20.71 %14.11 %13.71 %2.66- %0.53- %1.90- %1.22- %1.22- 12-Sep الصكوك الدوالر األمريكي 367.60 Franklin Global Sukuk Fund "A" (USD)ACC LU0792756115 ب

(Managed by Franklin Templeton Investments)

%12.07 %176.60 %59.01 %23.90 %8.80 %24.37 %2.04- %5.49- %5.49- 13-Mar األسهم الدوالر األمريكي 145.90 Old Mutual Global Islamic Equity Fund "D" (USD)(4) IE00BYMM2054 أ

(Managed by Old Mutual Investment Group)

%2.88 %26.16  %11.68 %8.34 %4.30 %0.86 %0.97- %0.85- %0.85- 13-Dec الصكوك الدوالر األمريكي 1,126.00 Azimut Islamic Global Sukuk Fund LU1435409286 ب

(Managed by Azimut Group)
مالحظة

)1( أ = هجومية / )1( ب =   متوازنة /  )1( ج = متحفظة 

)2(  بيت صندوق يدير الفئة التراكميه التي تقدمها سالمة. أداء 3 سنوات ، 5 سنوات و منذ إنشائها. األموال المذكورة أعاله هي من الفئة التوزيعيه.

."B" في 6 ديسمبر 2012 والذي تقدمه سالمة . أداء 3 سنوات، 5 سنوات، ومنذ إنشائه. وهو من الفئة "D" 3(  أطلق صندوق الفئة(

  )4(

أداء الصناديق
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%5.8من بداية السنة إلى الشهر  114.4صافي قيمة األصول (لكل وحدة

%6.3متوسط الكوبون السنويد. أمريكي/ درهمفئات االستثمار

3.18المدة (بالسنوات)صكوكفئة األصول

+BBمتوسط التقييمعالميالتوزيع الجغرافي

مؤشر SPBDSMNTمؤشر األداء القياسي0معدل الرفع المالي (الديون

بداية 
السنة 
إلى 

تاريخه

بداية 
الشهر 
إلى 

تاريخه

ربع إلى 
ربع

أشهر 6منذ البداية
معدل النمو 

السنوي المركب
%8.23%1.64%14.38%0.49-%0.53-%0.53-المحفظة

%0.96%1.35-%1.63%1.18-%1.46-%1.46-المؤشر المرجعي
%7.27%2.99%12.75%0.70%0.93%0.93األداء النسبي

(2024) TFG 15صكوك%WARBAB 6.5 PERP Corp(4.04)   

    DAMACR 6.25 04/20/22 Corp1.90%13دبي اإلسالمي (أولية)

    GFHSUK 7.5 01/28/25 Corp0.80%8داماك (2022/2023)

    PKSTAN 5.625 12/05/22 regs Corp0.51%9دار األركان (2025/2027)

    DUBAEE 3 3/4 02/15/26 Corp0.43%6بنك الكويت األهلي المتحد - 

6%
2%
11%
44%
37%

محفظة الدخل الثابت

التقييم االئتمانيإحصاءات العوائد

يناير 2022

مالحظات إيضاحية على سوق الصناديق

انخفضت محفظتنا بقيمة 53 نقطة أساس (-0.53% من بداية السنة حتى تاريخه) خالل شهر يناير بالمقياس 
المرجعي -1.46 نقطة أساس (-1.46 من بداية السنة حتى تاريخه)، ويأتي هذا استجابة� من األسواق 

الجتماع االحتياطي الفيدرالي. وقد ارتفعت المعدالت ببطء واتسعت فروق األسعار خالل شهر يناير مما أدى 
إلى تحقيق إجمالي عوائد سلبية من بداية العام حتى تاريخه على مستوى كافة المؤشرات - انخفض مؤشر 

االئتمان العالمي بنسبة 3%، وانخفض مؤشر تقييم االستثمار العالمي بنسبة 2%، ومؤشر العوائد 
العالمية بنسبة 2.5%، ومؤشر الصكوك العالمية بنسبة 2%. وعلى مستوى سوق معدل الفائدة، فقد تراجع 

منحنى العوائد في الواليات المتحدة من بداية السنة حتى تاريخه (حيث وصلت نهايات المنحنى إلى 
ارتفاعات جديدة)، مع توقع أن تحقق األسواق معدالت فائدة أعلى على المدى القريب وأن يتراجع النمو 
والتضخم على المدى البعيد.  وعلى مدار أكثر من عقد من الزمان، هدأت توترات السوق بفضل اإلجراءات 
التي اتخذها االحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية األخرى لدعم االقتصاد في حاالت الضعف أو التعرض 
لصدمات أو تأزم الوضع المالي بصورة غير متوقعة. أما اليوم ومع ارتفاع التضخم على هذا النحو، 

سيشهد الدعم تراجعا� بكل تأكيد، مع تحرك أولويات السياسة بعيدا عن النمو إلى مجابهة التضخم. ومن 
هذا المنطلق، فإننا نتوقع أن يبدأ االحتياطي الفيدرالي إجراءات رفع المعدالت مع مطلع شهر مارس 
على ضوء الوضع الحالي واستنادا� إلى البيانات المتاحة لدينا. ومع ذلك، سوف تعتمد زيادة المعدل 
بشكل حقيقي على كيفية تطور االقتصاد. ومن وجهة نظرنا من المبكر جدا� توقع حدوث أربعة ارتفاعات 
خالل هذا العام. ومع دخولنا هذا العام، يبقى السؤال األهم بالنسبة للمستثمرين يدور حول كيفية 
تفاعل الفرق السعري مع العوائد األعلى. من خالل التجارب السابقة، لن يكون من السهل تضييق فروق 

األسعار بسهولة مقارنة بزيادة حقوق الملكية وتذبذب معدل الفائدة، حيث أن الفوارق السعرية ال تزال 
تميل إلى االنحسار مع استقرار العوائد عند مستويات أعلى. وبناء عليه، فإننا نرى استقرار بداية 
المنحنى وهو ما يجعلنا نشعر بإيجابية أكبر بشأن تقييد المدة لما دون 5 سنوات. بالنظر إلى هذا 

السيناريو، نرى أنه المدة القصيرة لشركات األسواق الناشئة فيما يتعلق باألساسيات المستقلة القوية 
تفرض المرونة مقارنة بارتفاع المعدالت في عام 2022. وفي مجال األسواق الناشئة، فإننا نشعر 

بارتياح تجاه العوائد المرتفعة التي تتمركز حول شركات أو اقتصاديات البترول والغاز (مثل دول 
مجلس التعاون الخليجي) والسندات الرأسمالية للبنوك.   وقد أصبحت جهات اإلصدار اإلقليمية أكثر 

غضبا� بصورة متزايدة من عدم استقرار السوق منذ بداية العام، وقد بدأ عدد قليل من البنوك المحلية 
عالية التقييم في التحرك مع إصدار بنك دبي اإلسالمي صفقة صكوك رئيسية لمدة 5 سنوات (بسعر 

استرشادي مبدئي يعادل تي + 120)، وبدأ مصرف الرياض بطرح صكوك من الشريحة األولى. نتوقع أن يكون 
الطلب قويا� على مستوى قطاع المصارف في منطقة مجلس التعاون الخليجي ألنه ال يزال معززا� بتاريخ 

ائتماني قوي ومعدالت فائدة أعلى.

األوزان النسبية للمحفظة حسب الدولة إحصاءات العوائد (%)

األداء النسبي

التخصيص حسب القطاع

أفضل (أسوأ) خمس سندات عائدا (يناير)أعلى خمس ملكيات

المدة الزمنيةمقاييس المخاطرهيكل الملكية

سيادية/ فوق وطنية
شبه سيادية

مملوكة للحكومة 50% <
مملوكة للحكومة 50% >

ملكية خاصة

المخاطر النظرية ومؤشر العوائد

مخاطر أقل
مخاطر أعلى
عوائد أقل عوائد        
أعلى

12345

51%
49%

*تقييم ائتماني مرتفع  %39تقييم ائتماني غير مرتفع

33%

18%

9%

2%

 أول�ة

من سنة إ� 
 خمس سنوات

أ��� من خمس 
 سنوات

 أقل من سنة

 نقدا

23%

33%

21%

16%

6%

2%

B-/B

A-/A+*

NR

BBB

BB

Cash

43%

39%

9%

7%

2%

 العقارات

 المال�ة

 المرافق الخدم�ة

/ القطاع الس�ادي
 … جهات تا�عة 

 نقدا

58%
21%

8%

2%

6%

2%

2%

1%

  …اإلمارات 

  …الممل�ة 

  ال���ت

  نقدا

  ال�ح��ن

  سلطنة عمان

  �ا�ستان

  ترك�ا

قييم تم ت. ال يمثل األداء السابق المعروض في هذه الوثيقة ضمانة ألية عوائد مستقبلية
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مؤشر ستاندرد آند بورز لصكوك الشرق األوسط وشمال أفريقيا

إستراتيجية سالمة اآلمنة
متوافقة مع أحكام الشريعة

يناير 2022



اسم الصندوقرمز Bloomberg / ISINالمخاطر)1(
حجم الصندوق 

بالماليين 
)كل فئات األسهم(

تاريخ تأسيس فئة األصولعملة الصندوق
الصندوق

منذ بداية السنة 
)حتى اليوم(

Jun%7.43-98األسهمالريال السعوديALSATRE:ABAlAhli Saudi Trading Equity Fund1,170.06أ

Oct%7.16-05األسهمالريال السعوديALGCCTE:ABAlAhli GCC Trading Equity Fund359.70أ

Apr%0.03-10سوق المالالدوالر األمريكيJE00B5T1J560Emirates Islamic Money Market "A" ACC329.26ج
-Sep%0.65-12األسهمالدوالر األمريكيLU0792757196Templeton Shariah Global Equity "A" (USD) ACC100.50أ

-Apr%0.84-10الصكوكالدوالر األمريكيGB00BLD0QS31OGM Oasis Crescent Global Income "A" ACC52.66ب
مالحظة:   )1(  أ - هجومية /  )1(  ب - متوازنة /  )1( ج - متحفظة

األداء منذ بداية السنة حتى تاريخه 

األداء منذ بداية شهر يناير 2022 حتى تاريخه 

رمز / Bloomberg المخاطر)1(
ISIN

اسم الصندوق
حجم الصندوق 

بالماليين 
)كل فئات األسهم(

تاريخ تأسيس فئة األصولعملة الصندوق
الصندوق

منذ بداية السنة 
)حتى اليوم(

Jun%7.43-98األسهمالريال السعوديALSATRE:ABAlAhli Saudi Trading Equity Fund1,170.06أ

Oct%7.16-05األسهمالريال السعوديALGCCTE:ABAlAhli GCC Trading Equity Fund359.70أ

Apr%0.03-10سوق المالالدوالر األمريكيJE00B5T1J560Emirates Islamic Money Market "A" ACC329.26ج

-Sep%0.65-12األسهمالدوالر األمريكيLU0792757196Templeton Shariah Global Equity "A" (USD) ACC100.50أ

-Apr%0.84-10الصكوكالدوالر األمريكيGB00BLD0QS31OGM Oasis Crescent Global Income "A" ACC52.66ب

مالحظة:   )1(  أ - هجومية /  )1(  ب - متوازنة /  )1( ج - متحفظة

يناير 2022
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الصناديق العشرة األوائل يناير 2022



اسم الصندوقرمز Bloomberg / ISINالمخاطر)1(
حجم الصندوق 

بالماليين 
)كل فئات األسهم(

تاريخ تأسيس فئة األصولعملة الصندوق
الصندوق

منذ بداية السنة 
)حتى اليوم(

Jun%7.43-98األسهمالريال السعوديALSATRE:ABAlAhli Saudi Trading Equity Fund1,170.06أ

Oct%7.16-05األسهمالريال السعوديALGCCTE:ABAlAhli GCC Trading Equity Fund359.70أ

-Sep%0.65-12األسهمالدوالر األمريكيLU0792757196Templeton Shariah Global Equity "A" (USD) ACC100.50أ
-Dec%1.07-00األسهمالدوالر األمريكيGB00BLD0QD87OGM Oasis Crescent Global Equity "A" ACC269.22أ
-Mar%5.49-13األسهمالدوالر األمريكيIE00BYMM2054Old Mutual Global Islamic Equity Fund "D" (USD)(4)145.90أ

مالحظة:   )1(  أ - هجومية /  )1(  ب - متوازنة /  )1( ج - متحفظة

رمز / Bloomberg المخاطر)1(
ISIN

اسم الصندوق
حجم الصندوق 

بالماليين 
)كل فئات األسهم(

تاريخ تأسيس فئة األصولعملة الصندوق
الصندوق

منذ بداية السنة 
)حتى اليوم(

-Apr%0.84-10الصكوكالدوالر األمريكيGB00BLD0QS31OGM Oasis Crescent Global Income "A" ACC52.66ب

-Dec%0.85-13الصكوكالدوالر األمريكيLU1435409286Azimut Islamic Global Sukuk Fund1,126.00ب

-Sep%1.22-12الصكوكالدوالر األمريكيLU0792756115Franklin Global Sukuk Fund "A" (USD)ACC367.60ب

-Apr%1.27-10الصكوكالدوالر األمريكيGB00B1224310Emirates Global Sukuk "A" ACC155.01ب

-Jan%1.58-09الصكوكالدوالر األمريكيLU1150255971BNP Paribas Islamic Fund Hilal Income "C" (USD) ACC22.93ب

مالحظة:   )1(  أ - هجومية /  )1(  ب - متوازنة /  )1( ج - متحفظة

يناير 2022
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الصناديق الخمسة األوائل "أ" 2022

الصناديق الخمسة األوائل "ب" 2022
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