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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

نوفمبر 2020



2

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
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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.
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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 الماليين
 )كل فئات 

األسهم(

اسم الصندوق  Bloomberg رمز
/ ISIN تراكميالمخاطر* سنويًا

منذ إنشائها 5 سنوات 3 سنوات 2015 2016 2017

%4.90 %127.40 %46.90 %29.91 %14.38 %3.22- %20.20 %10.46 %6.99 03-Oct متعددة األصول الدوالر األمريكي 83.19 AlAhli Multi-Asset Growth Fund ALHIGRP:AB أ

%3.77 %88.92 %33.61 %21.89 %9.98 %1.54- %14.49 %7.26 %4.32 03-Oct متعددة األصول الدوالر األمريكي 151.57 AlAhli Multi-Asset Moderate Fund ALMEDGP:AB ب

%2.82 %61.10 %22.28 %14.22 %6.37 %0.54 %10.33 %2.41 %1.81 03-Oct متعددة األصول الدوالر األمريكي 181.31 AlAhli Multi-Asset Conservative Fund ALCONGP:AB ج

(Managed by NCB Capital)

%5.63 %201.76 %38.82 %34.23 %14.64 %0.54- %21.56 %11.51 %6.11 00-Oct األسهم الدوالر األمريكي 68.29 AlAhli Healthcare Trading Equity Fund ALHCTRE:AB أ

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

%6.01 %356.63 %58.12 %34.11 %22.97 %10.65- %31.60 %13.30 %11.22 94-Nov األسهم الدوالر األمريكي 90.92 AlAhli Europe Index Fund ALEURTR:AB أ

%3.88 %119.05 %80.58 %36.94 %29.20 %11.35- %24.43 %23.44 %13.92 00-May األسهم الدوالر األمريكي 66.41 AlAhli Asia Pacific Index Fund ALASPTE:AB أ

%5.11 %102.60 %79.32 %31.81 %35.95 %14.21- %20.86 %22.83 %9.45 06-Oct األسهم الدوالر األمريكي 67.92 AlAhli Emerging Markets Trading Equity Fund ALEMTEF:AB أ

%0.53 %8.31 %22.64 %27.75 %4.31- %6.25 %16.01 %2.34 %5.63 Oct-05 األسهم اللاير السعودي 264.22 AlAhli GCC Trading Equity Fund ALGCCTE:AB أ

%11.21 %994.75 %38.19 %34.68 %2.23- %7.35 %14.70 %7.44 %5.66 98-Jun األسهم اللاير السعودي 934.59 AlAhli Saudi Trading Equity Fund ALSATRE:AB أ

%1.78 %35.36 %8.43 %5.86 %1.35 %1.90 %2.47 %1.26 %0.05 03-Oct سوق المال الدوالر األمريكي 394.10 AlAhli Diversified US Dollar Fund ALDIUSD:AB ج

%3.01 %172.30 %8.60 %6.02 %1.32 %2.00 %2.60 %1.18 %0.03 87-Mar سوق المال الدوالر األمريكي 181.42 AlAhli International Trade Fund ALINTRA:AB ج

(Managed by NCB Capital)

%2.20- %26.42- %137.51 %51.84 %9.37 %6.26- %34.26 %13.58 %6.67- 07-Feb أسهم السلع الدوالر األمريكي 106.12 Deutsche Noor Precious Metals Securities "A" ACC IE00B1FQCN68 أ

(Managed by Deutsche Noor Islamic Funds PLC ) 

%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

%2.87 %31.40 %8.50 %3.80 %5.61 %7.83- %10.76 %0.92- %5.31 11-Apr متعددة األصول الدوالر األمريكي 24.70 Oasis Crescent Global Low Equity Balanced "A" (USD) 
ACC IE00BCV7MR48 ب

%4.13 %42.60 %15.60 %5.70 %9.27 %7.51- %12.09 %0.52 %6.22 12-Feb متعددة األصول الدوالر األمريكي 20.75 Oasis Crescent Global Medium Equity Balanced "A" 
(USD) ACC IE00B78MZJ00 ب

(Managed by OASIS Global Management)(2)

%5.49 %119.03 %38.58 %14.08 %22.81 %11.97- %24.36 %2.35 %7.38 06-Apr األسهم الدوالر األمريكي 59.40 BNP Paribas Islamic Equity Optimiser "C" ACC LU0245286777 أ

%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)
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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 

الماليين
 )كل فئات 

األسهم(

اسم الصندوق Bloomberg / ISIN رمز تراكميالمخاطر* سنويًا

منذ إنشائها 5 سنوات 3 سنوات 2015 2016 2017

%2.55 %44.47 %22.21 %11.30 %3.36 %3.18 %9.95 %2.38- %7.01 06-Apr األسهم الدوالر األمريكي 42.34 Emirates Mena Opportunities "A" ACC(3) GB00B1436X66 أ

%0.73- %6.13- %5.21 %25.89 %20.65- %18.93 %10.54 %10.74 12-Apr األسهم الدوالر األمريكي 18.56 Emirates Emerging Market Equity "A" ACC(4) JE00B244B530 أ

%7.37 %33.46 16.21% %7.99- %5.24 %19.23 %6.02 16-Nov األسهم الدوالر األمريكي 23.88 Emirates Islamic India Equity Fund LU1484867434 أ

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

%2.13 %36.26 %21.66 %9.81 %11.02 %10.04- %15.42 %4.62 %5.35 06-Apr متعددة األصول الدوالر األمريكي 43.49 Emirates Islamic Global Balanced "A" ACC GB00B1436W59 ب

%1.05 %11.80 %7.15 %5.31 %1.07 %1.88 %2.35 %1.14 %0.07 10-Apr 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)

%3.44 %33.70 %3.71 %3.38 %0.25- %8.93 %2.56 %0.94 12-Apr الصكوك الدوالر األمريكي 88.19 Rasmala Global Sukuk (USD) ACC LU1039522393 ب

(Managed by Rasmala Investment Bank Limited)

%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 (6) AEDFXA1W2ZD7 ب

(Managed by Mashreq Asset Management)

%3.38 %40.22 %29.52 %3.50 %41.23 %12.77- %0.78 %12.46 %5.86 10-Oct األسهم الدوالر األمريكي 27.30 Tata Indian Sharia Equity "B" (USD) MU0316S00010 أ

(Managed by Tata Asset Management (Mauritius) Private Ltd)

%0.91 %8.10 %2.52- %19.54 %11.93- %12.38 %2.96- %9.30 12-Apr األسهم الدوالر األمريكي 45.10 Islamic Asean Equity USD A ACC IE00B56MXK54 أ

(Managed by CIMB - Principal Islamic Asset Management (Ireland) (PLC))

%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 ا

%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 %100.38 %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 IE00BYMM2054 أ

(Managed by Old Mutual Investment 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)

%5.71 %51.00 %52.53 %24.79 %20.59 %14.63- %.23.81 %16.15 %8.63 13-Mar األسهم الدوالر األمريكي 44.26 Aberdeen Standard Islamic Global Equity  «A» (USD) ACC LU0371570317 ب

(Managed by Arqaam Capital)

%3.37 %0.22 12-Sep األسهم الدوالر األمريكي 24.60 Shuaa Nujoom Aggresive "A" (USD) ACC AE000A2QB2C7 ا

%15.40 %0.95 12-Sep الصكوك الدوالر األمريكي 50.80 Shuaa Nujoom Balanced "A" (USD) ACC AE000A2QB2D5 ب

(Managed by Shuaa Capital)

%2.44 %8.00 %11.14 %0.05 %0.69 %8.29 %1.19 %1.43 13-Mar األسهم الدوالر األمريكي 172.30 Arqaam Islamic Income "A" (USD) ACC AEDFXA3ON005 ج

(Managed by Aberdeen Standard Investments)

نوفمبر 2020أداء الصناديق

ماحظة

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

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

."P" في 15 نوفمبر 2010 والذي تقدمه سامة. األداء 5 سنوات ومنذ إنشائه. وهو من فئة األسهم "A" 3( أطلق صندوق فئة األسهم(

)4( بدأت اإلدارة عرض الفئة التراكميه  الجديدة من 1 أبريل ، 2012. سامة تقدم الفئة التراكميه.  األداء منذ بداية العام ، شهر الى تاريخ، 2016، 

.»I« 20155 و 2014، 3 سنوات ومنذ إنشائه. وهو من فئة األسهم

)5( أطلق صندوق الفئة التراكميه في 5 أغسطس 2013 والذي تقدمه سامة. حاليًا يقوم الصندوق في لوكسمبورغ. قبل 9 سبتمبر 2014 كان مقيما 

هذا الصندوق في جزر الكايمان. وبالتالي األرقام الفهرسه الواردة في هذه الوثيقة تعكس صندوق كايمان قبل 1 أكتوبر 2014. تم إنشاء الصندوق 
 ."Dis"  كايمان في 3 يونيو 2013. وإلحاق منذ إنشائها األداء هو من فئة

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

 SI والتي بدأت في فبراير 2017، التي يقدمها سامة. إن أداء الصناديق المذكورة أعاه في 3 سنوات و 5 سنوات و ،”D” 7( يدير بيت الصندوق الفئة(

هو من اإلستراتيجيات التي بدأت في مارس 2013. 
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نوفمبر 2020
إستراتيجية سالمة الهجومية

متوافقة مع أحكام الشريعة

 نوفمبر 2020
سعر الوحدة  115.3

إستراتیجیة االستثمار
ــا 	  اإلســتراتيجية عاليــة المخاطــر تضــع نســبة مئويــة أعلــى مــن األصــول فــي األســهم بــدال مــن ســندات الديــن األكثــر أمان

ــد الســتثماراتها. ــات الســوق، و تســعى دائمــا للحصــول علــى أعلــى عائ ألنهــا علــى اســتعداد لقبــول تقلب
تبني هذه اإلستراتيجية محفظة تحمل على كمية عالية نسبيا من المخاطر ولكن بنسبة محدودة لتمنع الهبوط الحاد. 	 
تقســيم المؤشــر: داو جونــز للســوق الماليــة اإلســالمية العالميــة 75%، جــي بــي مورغــان مؤشــر النقديــة USD شــهر واحــد 	 

%25

Salama Investment Aggressive 
StrategyShariah Compliant

As of 30/11/2020

NAV:	115.3

�

�

�

Salama Aggressive Strategy places a higher percentage of their assets in equities rather than safer debt securities because they are willing 
to accept market swings, and seeks a higher potential return on their investments.
The strategy builds a portfolio that bear a fairly high amount of risk however the strategy has a maximum exposure to equities to limit the 
downside risk.
The breakdown of the index is MSCI World Islamic NR $ Index 45%, MSCI EM Islamic NR $ Index 15%, S&P GCC Composite Shariah Index 
10%, Citi Sukuk Index 25%, Islamic Money Market 5%

Salama Investment Aggressive Strategy - Monthly Returns
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

15,20
-6,67
9,58
1,67
-3,06
3,87
10,67
5,25
—

-1,26 -6,51 -22,21 4,55 1,18 15,10 1,63 3,52 -0,51 0,00 0,22
5,40 3,07 1,80 2,18 -6,24 5,15 0,71 -2,58 -0,14 1,03 1,82 2,60
3,32 -4,10 -0,52 0,90 0,32 -1,04 3,22 -0,97 0,30 -3,97 0,92 -4,87
1,52 2,01 0,87 1,25 0,98 -0,52 1,27 -0,43 0,76 0,56 0,29 0,66
-5,00 0,37 4,83 1,41 0,00 -0,60 3,19 -0,67 -0,20 -3,21 0,34 1,57
-0,35 2,81 -1,73 2,11 -0,14 -2,02 0,93 -4,75 -1,68 2,71 -0,44 -0,30
-0,15 3,79 0,47 0,50 1,67 0,80 1,17 0,61 -2,39 -1,37 0,32 -1,48
1,60 -0,23 0,86 1,14 0,84 -4,14 4,15 -0,67 3,52 2,57 0,32 0,46
1,53 1,28 -0,13 -0,13 -3,32 0,68 1,67 1,53 1,60 -0,32 -0,18 1,04
— — — — — — -0,39 -9,26 -1,19 1,48 -1,46 0,20

-8,27

Risk

Std Dev Sharpe

Salama Investment Aggressive Strategy

DJIM World 75%, JPM Cash Index USD 1m 25%

18,65 0,00

11,82 0,29

Cumulative Performance Since Inception
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Asset Type Breakdown
Portfolio Date: 30/11/2020

%

Equity 9,8

Cash 61,7

Sukuk 28,5

Total 100,0

Strategy Breakdown
Portfolio Date: 30/11/2020

%

Cash 61,7

MENA 34,5

Asia ex-China 3,8

Total 100,0

Monthly Commentary

� The equity market outlook is significantly clearing up after a prolonged period of elevated risks (global trade war, COVID-19 
pandemic, US election uncertainty, etc.), especially with news of a highly effective COVID-19 vaccine. We believe the US election 
result should lead to EM outperformance, driven by USD weakness, a reduced geopolitical risk premium, cheap EM valuations, and 
light ownership. We expect a sustained rotation into Cyclical and Value segments as the market begins to price in an end to the 
pandemic. As such we retain a preference for Cyclical and Value segments, which we implement regionally via an UW in the US 
(given its high exposure to mega cap Tech and strong outperformance) vs. rest-of-world equities. That said, some level of market 
correction in the US will make us revisit our most favored stocks.

Source: Morningstar Direct

اإلستراتيجية عالية المخاطر )هجومية(
كورونــا، وعــدم التأكــد مــن نتيجــة االنتخابــات األمريكيــة ... الــخ.( وبصفــة خاصــة أخبــار ارتفــاع فعاليــة لقــاح كوفيــد-19. إننــا نعتقــد أن نتيجــة 	 

ــة المخاطــر  ــي وخفــض تكلف ــدوالر األمريك ــا بضعــف ال ــاع أداء األســواق الناشــئة مدفوع ــى ارتف ــؤدي إل ــب أن ت ــة يج ــات األمريكي االنتخاب
الجيوسياســية، و جاذبيــة تقييمــات األســواق الناشــئة. كمــا نتوقــع تدويــرا مســتمرا فــي القطاعــات الدوريــة وقطاعــات أســهم القيمــة حيــث 
يبــدأ الســوق فــي عكــس نهايــة الجائحــة فــى األســعار. ومــن هــذا المنطلــق، نولــي أفضليــة لقطاعــات األســهم الدوريــة وأســهم القيمــة، 
وهــو مــا نطبقــه علــى المســتوى اإلقليمــي عــن طريــق نقــص الــوزن فــي الواليــات المتحــدة )فــي ضــوء انكشــافها المرتفــع علــى شــركات 
االســتثمار الضخمــة واألداء المرتفــع( مقارنــة باالســواق الناشــئة فــي باقــي أنحــاء العالــم. ورغــم ذلــك، فــإن بعــض التصحيــح فــي أســواق 

الواليــات المتحــدة ســيجعلنا نراجــع أهــم أســهمنا المفضلــة.
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إستراتيجية سالمة المتوازنة
متوافقة مع أحكام الشريعة

نوفمبر 2020 
سعر الوحدة  119.8

إستراتیجیة االستثمار
ــة، 	  ــة المــدى مــع بعــص المخاطــر المعتدل ــة طويل ــة هــي مناســبة ألولئــك المســتثمرين لمــدة زمني اإلســتراتيجية المتوازن

ــع بيــن مجموعــة واســعة مــن الصناديــق اإلســتثمارية. وتحلــل جميــع فئــات األصــول وتقــرر أفضــل توزي
المفتاح اإلستراتيجية المتوازنة يكمن في التنويع باإلستثمارات وإدارة المحفظة بصورة منتظمة.	 

  تقســيم المؤشــر: داو جونــز للســوق الماليــة اإلســالمية العالميــة 50%، جــي بــي مورغــان مؤشــر النقديــة USD شــهر واحــد 	 
%50

Salama Investment Balanced 
StrategyShariah Compliant

As of 30/11/2020

NAV:	119.8

�

�
�

Salama Balanced Strategy is suitable for those investors with a longer time horizon and have some risk tolerance due to its moderate risk-
reward profile. It analyzes all asset classes and decides the best allocation among a wide range of funds.
The key to a balanced investment strategy is in the diversification and managemtent of the portfolio
The breakdown of the index is MSCI World Islamic NR $ Index 30%, MSCI EM Islamic NR $ Index 10%, S&P GCC Composite Shariah Index 
5%, Citi Sukuk Index 50%, Islamic Money Market 5%

Salama Investment Balanced Strategy - Monthly Returns
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

-0,23 -4,28 -19,57 2,73 1,57 14,17 1,68 2,17 -0,17 0,00 0,95
3,91 2,06 1,67 1,64 -3,89 3,90 0,45 -0,75 -0,08 0,89 1,29 2,00
2,11 -3,03 -0,41 0,44 -0,04 -0,58 2,50 -0,75 0,43 -2,50 0,56 -2,69
0,87 1,23 0,52 0,75 0,44 -0,39 0,81 -0,20 0,46 0,46 0,08 0,54
-3,18 0,40 2,50 0,77 0,05 -0,15 1,73 -0,15 0,17 -1,73 -0,12 0,70
-0,13 1,99 -1,22 1,55 -0,10 -1,41 0,77 -2,84 -1,00 1,87 -0,46 -0,13
0,11 2,87 0,41 0,39 1,37 0,41 0,95 0,59 -1,63 -0,94 0,09 -1,13
1,22 -0,16 0,61 0,84 0,48 -3,10 3,19 -0,47 2,41 1,83 0,32 0,44
1,15 1,01 -0,15 -0,01 -2,09 0,50 1,22 1,10 1,15 -0,17 -0,02 0,70
— — — — — — -0,23 -5,02 -1,47 0,93 -0,93 0,20

13,64
-4,06
5,70
0,88
-1,22
3,46
7,74
4,40
—

-4,20

Risk

Std Dev Sharpe

Salama Investment Balanced Strategy

DJIM World 50%, JPM Cash Index USD 1m 50% 8,70 0,41

15,67 0,07

Cumulative Performance Since Inception
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Asset Type Breakdown
Portfolio Date: 30/11/2020

%

Equity 10,9

Cash 49,4

Sukuk 39,7

Total 100,0

Strategy Breakdown
Portfolio Date: 30/11/2020

%

Cash 49,4

MENA 43,3

Asia ex-China 7,2

Total 100,0

Monthly Commentary

� In Credit markets- things like QE, low interest rates employed by central banks, has meant those yields are at all-time lows, and we would fully expect future 
returns to be lower than in the past.  Regionally, among the DM world there isn’t very many positive real yields out there. But if you look elsewhere into the EM, 
you can see that there are parts that offer real value.  EM debt and currencies should perform well in general, given fewer trade wars and more diplomatic/
predictable approach of Biden on foreign policies. The big problem for EM in recent years, was the strength of the dollar, which is unlikely to sustain, and is 
good for EM exports/Currencies. Also, in EM the low yielders (Malaysia/HongKong/China/Hungary/Romania/Thailand/Chile) have little room left for further 
easing without going negative, however in many of the high-yielders there is still ample space (Such as Egypt), even Turkey could start to ease rates in Q2 next 
year, if inflation is under control.

Source: Morningstar Direct

اإلستراتيجية متساوية المخاطر )متوازنة(
علــى مســتوى عوامــل أســواق االئتمــان مثــل إجــراءات التخفيــف االقتصــادي فــإن معــدالت الفائــدة التــي تطبقهــا البنــوك المركزيــة مؤداهــا 	 

االنخفــاض الدائــم للعوائــد، ويمكننــا أن نتوقــع انخفاضــا أكبــر للعوائــد في المســتقبل عن المعــدالت في الماضي. وعلى المســتوى اإلقليمي، 
لــم تشــهد »دي إم وورلــد« قــدرا كبيــرا مــن األربــاح اإليجابيــة الحقيقيــة. وبعيــدا عــن ذلــك، إذا نظــرت فــي ســوق األســواق الناشــئة فإنــك ســترى 
أجــزاًء تقــدم قيمــة حقيقيــة. وينبغــي أن يكــون أداء ديــون وعمــات ســوق األســواق الناشــئة جيــدا، بصــورة عامــة، فــي ضــوء انخفــاض الحــروب 
التجاريــة، والنهــج الدبلوماســي/ العملــي الــذي ينتهجــه بايــدن فــي السياســات الخارجيــة. لقــد كانــت المشــكلة الكبــرى فــي األســواق الناشــئة 
خــال الســنوات األخيــرة قــوة الــدوالر، وهــو أمــر مــن غيــر المحتمــل أن يــدوم طويــا ويخــدم صــادرات/ عمــات األســواق الناشــئة. كذلــك، لــم يعــد 
هنــاك متســع للــدول فــى األســواق الناشــئة ذات العوائــد المنخفضــة )ماليزيــا/ هونــج كونــج/ الصيــن/ المجــر/ رومانيــا/ تايانــد/ تشــيلي( لتقديــم 
حــزم تخفيــف إضافيــة دون تحقيــق معــدالت ســلبية، وفــي المقابــل تتوفــر لــدى العديــد مــن الــدول ذات العوائــد المرتفعــة )مثــل مصــر( مســاحة 

أوســع، حتــى تركيــا فقــد تباشــر تخفيــض المعــدالت خــال الربــع الثانــي مــن العــام القــادم إذا خضــع التضخــم للســيطرة.

نوفمبر 2020
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إستراتيجية سالمة المتحفظة
متوافقة مع أحكام الشريعة

نوفمبر 2020
سعر الوحدة  114

إستراتیجیة االستثمار
ــات 	  ــع فئ ــل جمي ــدل. مــن خــالل تحلي ــز اإلســتراتيجية منخفضــة المخاطــر علــى الحفــاظ علــى رأس المــال والنمــو المعت ترك

ــة األقــل  ــة لالســتثمار فــي األوراق المالي ــة مــن األصــول القابل ــر تخصيــص أفضــل ووضــع نســبة عالي األصــول ، وتقري
ــق. مخاطــر مــن بيــن مجموعــة واســعة مــن الصنادي

والغــرض الرئيســي مــن هــذه االســتراتيجية هــو الحفــاظ علــى رأس المــال، حيــث تتيــح للعميــل اإلســتثمار المحــدود جــدا فــي 	 
األصــول األخــرى التــي يمكــن أن تعــزز األداء دون التعــرض لمخاطــر إضافيــة ناتجــة عــن تقلبــات األســواق الماليــة.

 تقســيم المؤشــر: داو جونــز للســوق الماليــة اإلســالمية العالميــة 25%، جــي بــي مورغــان مؤشــر النقديــة USD شــهر واحــد 	 
%75

Salama Investment Conservative 
StrategyShariah Compliant

As of 30/11/2020
NAV:	114

�

�

�

Salama Investment Conservative Strategy focuses on capital preservation and moderate growth. It analyzes all asset classes, decides the 
best allocation and places a high percentage of investable assets into lower risk securities among a wide range of funds.
The main purpose of this strategy is capital preservation offering the client a very limited exposure to other assets that can enhance the
performance without adding volatility.
The breakdown of the index is Dow Jones Islamic Market World 25%, JP Morgan cash Index USD 1 month 75%.

Salama Investment Conservative Strategy - Monthly Returns
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

3,81
1,30
1,66
0,77
-0,03
2,29
2,21
3,36
—

0,49 -0,12 -9,48 0,31 2,37 7,33 0,49 0,38 0,06 0,14 0,50
0,37 0,37 0,35 0,29 0,32 0,48 0,49 0,58 0,02 0,13 0,18 0,16
0,05 -0,09 0,08 -0,01 0,04 0,06 0,36 0,05 0,22 0,17 0,17 0,19
0,26 0,25 0,17 0,25 0,18 -0,11 0,27 0,18 0,07 0,06 -0,05 0,12
-0,80 0,32 0,36 0,21 0,07 0,30 0,18 0,21 -0,02 0,06 -0,25 0,14
0,39 0,48 -0,32 0,52 -0,07 -0,50 0,38 -0,72 -0,21 0,44 -0,39 -0,02
0,10 1,35 0,15 0,15 0,65 0,11 0,25 0,26 -0,45 -0,07 0,23 -0,46
0,39 0,01 0,13 0,43 0,02 -1,82 1,51 -0,34 1,00 0,73 0,04 0,13
0,89 0,70 0,01 0,07 -0,88 0,38 0,68 0,50 0,46 0,08 0,12 0,31
— — — — — — -0,10 -2,89 -0,78 0,56 -0,66 0,20

1,70

Risk

Std Dev Sharpe

Salama Investment Conservative Strategy

DJIM World 25%, JPM Cash Index USD 1m 75% 4,10 0,71

7,18 0,11

Cumulative Performance Since Inception
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Salama Investment Conservative Strategy BENCH (Conservative)

Monthly Rolling Performance - 3 Years
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Asset Type Breakdown
Portfolio Date: 30/11/2020

%

Cash 83,0

Sukuk 17,0

Total 100,0

Strategy Breakdown
Portfolio Date: 30/11/2020

%

Cash 83,0

Sukuk 17,0

Total 100,0

Monthly Commentary

� On the bond markets, as expected, the November’s FOMC meeting commentary weighed dovishly on rate markets. Fed officials 
continue to say that fiscal stimulus is needed to help the economy to avoid further damage. As we write this, we see persistent high 
infection rates continuing to weigh on yields and risk assets and we expect tangible fiscal stimulus likely to be delayed until 1Q21. 
That said, markets are anticipating additional Fed action, and if it emerges, it should limit further curve steepening.

Source: Morningstar Direct

اإلستراتيجية منخفضة المخاطر ) المتحفظة(
أمــا علــى صعيــد أســواق الســندات، وكمــا هــو متوقــع، فقــد أســفر اجتمــاع اللجنــة الفيدراليــة األمريكيــة للســوق المفتوحــة 	 

المنعقــد فــي شــهر نوفمبــر عــن توقــع وضــع يميــل إلــى تخفيــض أســعار الفائــدة. وال يــزال المســؤولون الفيدراليــون ينــادون 
بضــرورة تقديــم محفــزات ماليــة لمســاعدة االقتصــاد فــي تجنــب أيــة أضــرار إضافيــة. وحتــى كتابتنــا هــذه الســطور، فإننــا نــرى 
ــة  ــاح وأصــول المخاطــر، ونتوقــع تأخــر الحوافــز المالي أن اســتمرار ارتفــاع معــدالت العــدوى تلقــي بظــال ســلبية علــى األرب
الملموســة حتــى الربــع األول مــن عــام 2021. ورغــم ذلــك، تتوقــع األســواق إجــراءات فيدراليــة إضافيــة، وإذا تحقــق ذلــك، فإنــه 

ســيؤدي إلــى الحــدود مــن درجــة انحــدار المنحنــى.

نوفمبر 2020
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إستراتيجية سالمة اآلمنة
متوافقة مع أحكام الشريعة

نوفمبر 2020



رمز / Bloomberg المخاطر)1(
ISIN

اسم الصندوق
حجم الصندوق 

بالماليين 
)كل فئات األسهم(

تاريخ تأسيس فئة األصولعملة الصندوق
الصندوق

منذ بداية السنة 
)حتى اليوم(

May%23.44-00األسهمالدوالر األمريكيAHASPCI:ABAlAhli Asia Pacific Index Fund66.41أ

Oct%22.83-06األسهمالدوالر األمريكيAHEMINF:ABAlAhli Emerging Markets Index (USD) ACC67.92أ

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

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

Jul%16.15-13األسهمالدوالر األمريكيLU0371570317Aberdeen Standard Islamic Global Equity  "A" (USD) ACC44.26ب

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

Feb%13.58-07أسهم السلعالدوالر األمريكيIE00B1FQCN68Deutsche Noor Precious Metals Securities "A" ACC106.12أ

Nov%13.30-94األسهمالدوالر األمريكيAHEURIN:ABAlAhli Europe Index Fund90.92أ

Oct%12.46-10األسهمالدوالر األمريكيMU0316S00010Tata Indian Sharia Equity "B" (USD)27.30أ

Oct%11.51-00األسهمالدوالر األمريكيALHCTRE:ABAlAhli Healthcare Trading Equity Fund68.29أ

األداء منذ بداية السنة حتى تاريخه 

األداء منذ بداية شهر نوفمبر 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(

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

May%13.92-00األسهمالدوالر األمريكيAHASPCI:ABAlAhli Asia Pacific Index Fund66.41أ

Mar%12.12-13األسهمالدوالر األمريكيIE00BYMM2054Old Mutual Global Islamic Equity Fund "D" (USD)(7)104.50أ

Nov%11.22-94األسهماللاير السعوديAHEURIN:ABAlAhli Europe Index Fund90.92أ

Apr%10.74-12األسهمالدوالر األمريكيJE00B244B530Emirates Emerging Market Equity "A" ACC(4)18.56أ

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

Oct%9.45-06األسهمالدوالر األمريكيAHEMINF:ABAlAhli Emerging Markets Index (USD) ACC67.92أ

Dec%9.43-00األسهمالدوالر األمريكيIE00BCV7MP24Oasis Crescent Global Equity "A" ACC244.11أ

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

نوفمبر 2020 الصناديق العشرة األوائل نوفمبر 2020
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رمز / Bloomberg المخاطر)1(
ISIN

اسم الصندوق
حجم الصندوق 

بالماليين 
)كل فئات األسهم(

تاريخ تأسيس فئة األصولعملة الصندوق
الصندوق

منذ بداية السنة 
)حتى اليوم(

May%23.44-00األسهمالدوالر األمريكيAHASPCI:ABAlAhli Asia Pacific Index Fund66.41أ

Oct%22.83-06األسهمالدوالر األمريكيAHEMINF:ABAlAhli Emerging Markets Index (USD) ACC67.92أ

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

رمز / Bloomberg المخاطر)1(
ISIN

اسم الصندوق
حجم الصندوق 

بالماليين 
)كل فئات األسهم(

تاريخ تأسيس فئة األصولعملة الصندوق
الصندوق

منذ بداية السنة 
)حتى اليوم(

Jul%16.15-13األسهمالدوالر األمريكيLU0371570317Aberdeen Standard Islamic Global Equity  "A" (USD) ACC44.26أ

Oct%7.26-03متعددة األصولالدوالر األمريكيALMEDGP:ABAlAhli Multi-Asset Moderate Fund151.57ب

Jan%5.59-09الصكوكالدوالر األمريكيLU1150255971BNP Paribas Islamic Fund Hilal Income "C" (USD) ACC15.36ب

Sep%5.31-12العقاراتاللاير السعوديLU0792756115Franklin Global Sukuk Fund "A" (USD)ACC265.40أ

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

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

نوفمبر 2020 الصناديق الخمسة األوائل "أ" نوفمبر 2020

الصناديق الخمسة األوائل "ب" نوفمبر 2020
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رمز / Bloomberg المخاطر)1(
ISIN

اسم الصندوق
حجم الصندوق 

بالماليين 
)كل فئات األسهم(

تاريخ تأسيس فئة األصولعملة الصندوق
الصندوق

منذ بداية السنة 
)حتى اليوم(

Oct%2.41-03متعددة األصولالدوالر األمريكيALCONGP:ABAlAhli Multi-Asset Conservative Fund181.31ج

Oct%1.26-03سوق المالالدوالر األمريكيALDIUSD:ABAlAhli Diversified US Dollar Fund394.10ج

Sep%1.19-17الصكوكالدوالر األمريكيAEDFXA3ON005Arqaam Islamic Income "A" (USD) ACC172.30ج

Mar%1.18-87سوق المالالدوالر األمريكيALINTRA:ABAlAhli International Trade Fund181.42ج

Apr%1.14-10سوق المالالدوالر األمريكيJE00B5T1J560Emirates Islamic Money Market "A" ACC336.64ج

نوفمبر 2020 الصناديق الخمسة األوائل "ج" نوفمبر 2020
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www.salama.ae

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

اإلمارات العربية المتحدة


