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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 
وحاصــل علــى دكتــوراه فــي العلــوم المصرفيــة اإلســامية مــن جامعــة بيرمنغهــم فــي المملكــة المتحــدة.

هيئة الرقابة الشرعية
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ارتفــع إجمالــي عوائــد S&P 500 بنســبة 11% خــال شــهر نوفمبــر، وقــد تجســد ذلــك فــي تحقيــق عوائــد بنســبة 12.3% مــن بدايــة 
2020 حتــى تاريخــه. ومــن وجهــة نظرنــا، غيــر اإلعــان عــن النتائــج اإليجابيــة للقــاح كورونــا قواعــد اللعبــة، حيــث كشــف أمــام أعيــن 
الســوق النهايــة الوشــيكة للجائحــة وإعــادة فتــح االقتصــاد بصــورة أوســع. باإلضافــة إلــى ذلــك، حققــت مؤسســات الواليــات 
المتحــدة طفــرات قويــة فــي أرباحهــا خــال الربــع الثالــث، ومــن جانبهــا، منحــت نتائــج االنتخابــات األمريكيــة األســواق أفضــل مــا 
فــي العالميــن. مــن ناحيــة أخــرى فــإن األغلبيــة المحتملــة للحــزب الجمهــوري فــي مجلــس الشــيوخ والمكاســب المحققــة فــي 
مجلــس النــواب األمريكــي يجــب أن تضمــن عــدم المســاس بسياســات ترامــب المؤيــدة لألعمــال التجاريــة، ويأتــي هــذا مصحوبــا 
بأرجحيــة أن يــؤدي فــوز بايــدن بســباق الرئاســة إلــى التخفيــف مــن حــدة الحــرب التجاريــة، وتقليــص مخاطــر الســوق، ومــن ثــم 
ــا  ــك، فــإن أهــم المخاطــر الســلبية مــن وجهــة نظرن ــة إلــى أصــول المخاطــر. ومــع ذل ــة الداخل ــه التدفقــات النقدي ــة توجي إمكاني
هــي حــدة تفشــي وبــاء كوفيــد-19 فــي الواليــات المتحــدة األمــر الــذي قــد يفضــي إلــى انكمــاش محــدود فــي الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي للواليــات المتحــدة خــال الربــع األول مــن عــام 2021. ورغــم األخطــار الواضحــة والقائمــة والتــي تلقــي بثقلهــا علــى 
األفــق قصيــر األمــد إال أننــا نتوقــع نهوضــا قويــا مطلــع الربــع الثانــي مــن عــام 2021. واألهــم مــن ذلــك ورغــم مــا ذكرنــا، فــإن 
لدينــا توقعــات أكبــر باختفــاء الجائحــة مــن المشــهد خــال النصــف الثانــي مــن عــام 2021 فــي ضــوء التطعيــم الجماعــي المكثــف 
الــذي يجــب أن يبــدأ منتصــف العــام. ومــن هــذا المنطلــق فإننــا نولــي األفضليــة ألســهم القيمــة/ األســهم الدوريــة فــي 

قطاعــات مثــل الصيدلــة، والســلع االســتهاكية، والبتــرول/ الغــاز.

شــهدت أســعار البتــرول أعلــى مســتوياتها خــال فتــرة مــا بعــد تفشــي كورونــا حيــث بلــغ ســعر برنــت للعقــود الحاليــة 48 دوالر 
أمريكــي للبرميــل تقريبــا بفضــل نتائــج التطعيــم المبشــرة، عــاوة علــى تزايــد حــدة التوتــر فــي منطقــة الشــرق األوســط 
)الســعودية وإيــران(. ومــع ذلــك، وبعــد أيــام مــن النقــاش بيــن منظمــة الــدول المصــدرة للنفــط »أوبــك« والتحالفــات األخــرى 
ــر. وبذلــك ســيزداد إجمالــي  ــارا مــن شــهر يناي ــا اعتب ــاج بواقــع 500,000 برميــل يومي ــادة اإلنت خــارج أوبــك، تــم االتفــاق علــى زي
تخفيضــات اإلنتــاج فــي بدايــة عــام 2021 إلــى 7.2 مليــون برميــل يوميــا. وفــي األمــد القريــب، مــن المحتمــل أن يتعــرض ســوق 
البتــرول للتقلــب مــع انخفــاض الطلــب مــن أوروبــا )فــي ظــل ارتفــاع اإلصابــة بكورونــا والقيــود المفروضــة(. ومــع ذلــك، ســتؤدي 

أخبــار اللقــاح اإليجابــي إلــى حمايــة أســعار البتــرول.

نوفمبر 2020

تقرير عن األسواق



4

       
سنويا 
منذ 

إنشائها

أداء الصندوق في النسبة المئوية %
منذ بداية 

السنة 
)حتى اليوم(

منذ بداية 
الشهر 
)حتى 
اليوم(

تاريخ تأسيس 
الصندوق فئة األصول عملة الصندوق

حجم الصندوق 
في المايين
 )كل فئات 

األسهم(

اسم الصندوق  Bloomberg رمز
/ ISIN تراكميالمخاطر* سنويًا

منذ إنشائها 5 سنوات 3 سنوات 2015 2016 2017

%0.53 %8.31 %22.64 %27.75 %4.31- %6.25 %16.01 %2.34 %5.63 05-Oct األسهم الريال السعودي 264.22 AlAhli GCC Trading Equity Fund GB00B1436W59 أ

%11.21 %994.75 %38.19 %34.68 %2.23- %7.35 %14.70 %7.44 %5.66 98-Jun األسهم الريال السعودي 934.59 AlAhli Saudi Trading Equity Fund JE00B5T1J560 أ

%6.87 %540.01 %81.22 %48.11 %20.51 %4.58- %28.49 %19.28 %10.52 Dec-92 األسهم الدوالر األمريكي 239.03 AlAhli North America Index Fund AHNRAMI:AB أ

)Managed by NCB Capital(

%6.81 %273.50 %24.60 %11.90 %10.87 %10.92- %19.82 %2.61 %9.43 00-Dec األسهم الدوالر األمريكي 244.11 Oasis Crescent Global Equity "A" ACC IE00BCV7MP24 أ

%1.11 %17.00 %8.50- %14.50- %11.07 %16.31- %14.43 %14.15- %9.71 06-Sep العقارات الدوالر األمريكي 84.30 Oasis Crescent Global Property Equity "A" ACC IE00BCV7MS54 أ

%3.47 %43.80 %17.60 %12.40 %4.08 %0.55- %7.76 %4.63 %1.32 10-Apr الصكوك الدوالر األمريكي 50.13 Oasis Crescent Global Income “A” ACC IE00BCV7MT61 ب

)Managed by OASIS Global Management()2(

%4.33 %65.12 %19.97 %14.80 %2.48 %0.83- %9.29 %5.59 %0.90 09-Jan الصكوك الدوالر األمريكي 15.36 BNP Paribas Islamic Fund Hilal Income "C" )USD( ACC LU1150255971 ب

)Managed by BNP PARIBAS Asset Management(

%2.55 %44.47 %22.21 %11.30 %6.28 %3.36 %3.18 %2.38- %7.01 06-Apr األسهم الدوالر األمريكي 42.34 Emirates Mena Opportunities "A" ACC)3( GB00B1436X66 أ

%4.15 %53.95 %20.90 %13.84 %3.03 %0.50- %10.93 %3.16 %0.93 Apr-10 سوق 
المال الدوالر األمريكي 155.90 Emirates Global Sukuk "A" ACC GB00B1224310 ب

%7.37 %33.46 %16.21 %7.99- %19.23 %6.02 16-Nov األسهم الدوالر األمريكي 23.88 Emirates Islamic India Equity Fund LU1484867434 أ

%1.05 %11.80 %7.15 %5.31 %1.07 %1.88 %2.35 %1.14 %0.07 Apr-10 سوق 
المال الدوالر األمريكي 336.64 Emirates Islamic Money Market "A" ACC JE00B5T1J560 ج

)Managed by Emirates NBD Asset Management(

%9.82 %154.95 %57.36 %38.83 %22.32 %9.53- %33.37 %14.62 %10.22 10-Dec األسهم الدوالر األمريكي 41.23 Comgest Growth Europe S )USD( ACC IE00B3ZL9H82 أ

)Managed by Comgest Asset Management International(

%2.10 %27.00 %17.81 %11.16 %3.58 %0.81- %9.30 %2.20 %2.23 09-Jun الصكوك الدوالر األمريكي 185.36 Mashreq Al Islami Income Fund "D" )USD( ACC )3( AEDFXA1W2ZD7 ب

)Managed by Mashreq Asset Management(

%3.42 %31.90  %0.92 %18.53 %13.92- %14.37 %1.93 %14.20 12-Sep األسهم الدوالر األمريكي 77.40 Templeton Shariah Global Equity "A" )USD( ACC LU0792757196 أ

%3.32 %30.80  %14.54 %7.71 %2.53- %13.71 %5.31 %1.47 12-Sep الصكوك الدوالر األمريكي 265.40 Franklin Global Sukuk Fund "A" )USD(ACC LU0792756115 ب

)Managed by Franklin Templeton Investments(

%10.09 %110.79 %24.21 %13.12 %7.41- %23.90 %1.69 %12.12 13-Mar األسهم الدوالر األمريكي 104.50 Old Mutual Global Islamic Equity Fund "D" )USD()4( IE00BYMM2054 أ

)Managed by Azimut Group(

%3.24 %25.01  %12.21 %4.47 %0.02- %8.34 %3.31 %1.49 13-Dec الصكوك الدوالر األمريكي 516.00 Azimut 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.

)3(  أطلق الصندوق فئة األسهم »D« في 6 ديسمبر 2012 والتي تقدمها شركة سالمة. أداء الخمس سنوات ومنذ التأسيس من فئة األسهم »ب«.

)4(   يدير بيت الصندوق فئة األسهم »D« التي تم إطالقها في فبراير 2017, والتي تقدمها شركة سالمة. إن أداء الصناديق المذكورة أعاله هو 3 سنوات و 5 سنوات ومنذ التأسيس من االستراتيجيات التي بدأت في مارس 2013.
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إستراتيجية سالمة اآلمنة
متوافقة مع أحكام الشريعة
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رمز / Bloomberg المخاطر)1(
ISINاسم الصندوق

حجم الصندوق 
بالمايين 

)كل فئات األسهم(
تاريخ تأسيس فئة األصولعملة الصندوق

الصندوق
منذ بداية السنة 

)حتى اليوم(

Dec%19.28-92األسهمالدوالر األمريكيAHNRAMI:ABAlAhli North America Index Fund239.03أ

Nov%19.23-16األسهمالدوالر األمريكيLU1484867434Emirates Islamic India Equity Fund23.88أ

Dec%14.62-10األسهمالدوالر األمريكيIE00B3ZL9H82Comgest Growth Europe S )USD( ACC41.23أ
Jun%7.44-98األسهمالريال السعوديALSATRE:ABAlAhli Saudi Trading Equity Fund934.59أ

 )LU1150255971BNP Paribas Islamic Fund Hilal Income "C" )USDب
ACC15.3609الصكوكالدوالر األمريكي-Jan%5.59

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

األداء منذ بداية السنة حتى تاريخه 

األداء منذ بداية شهر نوفمبر حتى تاريخه 

رمز / Bloomberg المخاطر)1(
ISINاسم الصندوق

حجم الصندوق 
بالمايين 

)كل فئات األسهم(
تاريخ تأسيس فئة األصولعملة الصندوق

الصندوق
منذ بداية السنة 

)حتى اليوم(

Sep%14.20-12األسهمالدوالر األمريكيLU0792757196Templeton Shariah Global Equity "A" )USD( ACC77.40أ

Mar%12.12-13األسهمالدوالر األمريكيIE00BYMM2054Old Mutual Global Islamic Equity Fund "D" )USD()4(104.50أ

Dec%10.52-92األسهمالدوالر األمريكيAHNRAMI:ABAlAhli North America Index Fund239.03أ

Dec%10.22-10األسهمالدوالر األمريكيIE00B3ZL9H82Comgest Growth Europe S )USD( ACC41.23أ

Sep%9.71-06العقاراتالدوالر األمريكيIE00BCV7MS54Oasis Crescent Global Property Equity "A" ACC84.30أ

مالحظة:   )1(  أ - هجومية /  )1(  ب - متوازنة /  )1( ج - متحفظة
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رمز / Bloomberg المخاطر)1(
ISINاسم الصندوق

حجم الصندوق 
بالمايين 

)كل فئات األسهم(
تاريخ تأسيس فئة األصولعملة الصندوق

الصندوق
منذ بداية السنة 

)حتى اليوم(

Dec%19.28-92األسهمالدوالر األمريكيAHNRAMI:ABAlAhli North America Index Fund239.03أ

Nov%19.23-16األسهمالدوالر األمريكيLU1484867434Emirates Islamic India Equity Fund23.88أ

Dec%14.62-10األسهمالدوالر األمريكيIE00B3ZL9H82Comgest Growth Europe S )USD( ACC41.23أ

Jun%7.44-98األسهمالدوالر األمريكيALSATRE:ABAlAhli Saudi Trading Equity Fund934.59أ

Dec%2.61-00األسهمالدوالر األمريكيIE00BCV7MP24Oasis Crescent Global Equity "A" ACC244.11أ
ماحظة:   )1(  أ - هجومية /  )1(  ب - متوازنة /  )1( ج - متحفظة

رمز / Bloomberg المخاطر)1(
ISINاسم الصندوق

حجم الصندوق 
بالمايين 

)كل فئات األسهم(
تاريخ تأسيس فئة األصولعملة الصندوق

الصندوق
منذ بداية السنة 

)حتى اليوم(

 )LU1150255971BNP Paribas Islamic Fund Hilal Income "C" )USDب
ACC15.3609الصكوكالدوالر األمريكي-Jan%5.59

Sep%5.31-12الصكوكالدوالر األمريكيLU0792756115Franklin Global Sukuk Fund "A" )USD(ACC265.40ب

Apr%4.63-10الصكوكالدوالر األمريكيIE00BCV7MT61Oasis Crescent Global Income "A" ACC50.13ب

Dec%3.31-13الصكوكالدوالر األمريكيLU1435409286Azimut Global Sukuk Fund516.00ب

Apr%3.16-10الصكوكالدوالر األمريكيGB00B1224310Emirates Global Sukuk "A" ACC155.90ب

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

نوفمبر 2020
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الصناديق الخمسة األوائل "ب" 2020



www.salama.ae

الطابــق الرابـــع، بنايـة سبكتــروم شــارع الشيــخ راشـــد، عود ميثاء
ص.ب. 10214، دبــي

اإلمارات العربية المتحدة


