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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
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اغسطس 2022

تقرير عن األسواق

شــهد شــهر أغســطس تراجــع أســواق األســهم حيــث بــدا أن المســتثمرين أدركــوا أخيــًرا أن إعــادة التضخــم إلــى مســتوى 2 

ــى الرغــم مــن أن هــذه السياســة ســوف تســبب بعــض  ــي فــي الوقــت الحالي،عل ــة، هــو الشــاغل األساســي للفيدرال بالمئ

األلــم االقتصــادي للمســتهلكين والشــركات. مــع بقــاء ســوق العمــل منكمشــًا، يبــدو أن المســتوى الــذي يجــب أن ترتفــع إليــه 

أســعار الفائــدة وطــول الفتــرة الزمنيــة التــي ســتظل فيهــا مرتفعــة أعلــى بكثيــر مــن توقعــات الســوق. إن اآلمــال فــي أن يخفــض 

االحتياطــي الفيدرالــي أســعار الفائــدة العــام المقبــل تبــدو فــي غيــر محلهــا بعــد خطــاب جيــروم بــاول المتشــدد الــذي ألقــاه فــي 

منتــدى جاكســون هــول للبنــوك المركزيــة. مــع ارتفــاع عائــدات ســندات الخزانــة األمريكيــة، فــإن إعــادة تســعير أســعار الفائــدة لــه 

تأثيــر كبيــر علــى تقييــم األســهم، ال ســيما تلــك األســهم ذات النمــو طويــل األجــل التــي حظيــت بشــعبية كبيــرة بين المســتثمرين 

فــي اآلونــة األخيــرة. وممــا يزيــد األمــر ســوءًا، ارتفــاع أســعار الغــاز والطاقــة فــي أوروبــا والــذي يبــدو أنــه مــن المرجــح أن يغــرق 

تلــك المنطقــة فــي ركــود عميــق خــال فصــل الشــتاء بســبب مزيــج مــن التضخــم المرتفــع للغايــة وارتفــاع أســعار الفائــدة ونقــص 

الطاقــة المحتمــل. الصيــن لديهــا ســوق عقــارات محفــوف بالمخاطــر يئــن تحــت وطــأة ديونــه، إلــى جانــب سياســة »صفــر فيــروس 

ــي  ــم النقــدي والمال ــد مــن الدع ــن المزي ــح أن تشــهد الصي ــى األقــل، مــن المرج ــق النمــو االقتصــادي. عل ــي تعي ــا« الت كورون

لاقتصــاد ممــا قــد يجعــل التوقعــات أكثــر تفــاؤاًل مــن بعــض المناطــق األخــرى. تفوقــت آســيا علــى مــدار الشــهر إلــى حــد كبيــر 

بســبب هــذا التحفيــز، حيــث كان أداء أوروبــا ضعيًفــا بســبب تدهــور اآلفــاق االقتصاديــة. 

ــو )-12٪ فــي أغســطس(، مدفوعــة بانخفــاض الســيولة التجاريــة وتصاعــد  ــل يوني ــذ أوائ تراجعــت أســعار برنــت بنســبة 25٪ من

المخــاوف: الركــود، وسياســة »صفــر فيــروس كورونــا« فــي الصيــن، والقطــاع العقــاري، وإفــراج الواليــات المتحــدة عــن دفعــة 

جديــدة مــن االحتياطــي االســتراتيجي، وانتعــاش اإلنتــاج الروســي أعلــى بكثيــر مــن التوقعــات. نعتقــد أن احتمــال ارتفــاع أســعار 

ــا، حتــى مــع افتــراض حــدوث كل هــذه الصدمــات الســلبية، مــع بقــاء الســوق فــي عجــز أكبــر ممــا توقعنــاه  النفــط ال يــزال قوًي

فــي األشــهر األخيــرة.
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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 / ISIN رمز تراكميالمخاطر* سنويًا

منذ إنشائها 5 سنوات 3 سنوات 2019 2020 2021

٪4.85 ٪145.07 ٪44.93 ٪28.69 ٪20.20 ٪14.82 ٪17.99 ٪7.43- ٪12.10- ٪3.21- 03-Oct متعددة األصول الدوالر 
األمريكي 84.23 SNB Capital Multi-Asset Growth Fund ALHIGRP:AB أ

٪3.85 ٪104.26 ٪35.04 ٪22.74 ٪14.49 ٪10.24 ٪12.79 ٪4.31- ٪6.80- ٪2.01- 03-Oct متعددة األصول الدوالر 
األمريكي 188.82 SNB Capital Multi-Asset Moderate Fund ALMEDGP:AB ب

٪2.82 ٪69.14 ٪21.83 ٪11.96 ٪10.33 ٪2.89 ٪5.39 ٪1.13- ٪0.92- ٪0.30- 03-Oct متعددة األصول الدوالر 
األمريكي 167.36 SNB Capital Multi-Asset Conservative Fund ALCONGP:AB ج

(Managed by SNB Capital)

٪5.05 ٪194.62 ٪31.83 ٪21.39 ٪21.56 ٪16.12 ٪16.99 ٪8.64- ٪19.60- ٪6.71- 00-Oct األسهم الدوالر 
األمريكي 59.61 SNB Capital Global Health Care  Fund ALHCTRE:AB أ

٪6.62 ٪569.74 ٪68.23 ٪36.14 ٪28.49 ٪23.25 ٪28.85 ٪10.36- ٪21.25- ٪5.22- 92-Dec األسهم الدوالر 
األمريكي 361.65 SNB Capital North America Index Fund AHNRAMI:AB أ

٪5.21 ٪310.09 ٪25.94 ٪14.32 ٪31.60 ٪19.38 ٪16.77 ٪17.68- ٪27.12- ٪8.57- 94-Nov األسهم الدوالر 
األمريكي 77.93 SNB Capital Europe Index Fund AHEURIN:AB أ

٪2.35 ٪67.91 ٪14.34 ٪6.89 ٪24.43 ٪27.54 ٪2.98- ٪13.19- ٪23.50- ٪2.86- 00-May األسهم الدوالر 
األمريكي 49.98 SNB Capital Asia Pacific Index Fund AHASPCI:AB أ

٪3.18 ٪64.68 ٪11.48 ٪14.19 ٪20.86 ٪35.16 ٪5.40- ٪15.04- ٪21.69- ٪0.46- 06-Oct األسهم الدوالر 
األمريكي 93.09 SNB Capital Emerging Markets Index (USD) ACC AHEMINF:AB أ

٪3.39 ٪75.85 ٪97.82 ٪80.09 ٪16.01 ٪2.45 ٪34.53 ٪5.22 ٪20.55 ٪4.24 Oct-05 األسهم الريال 
السعودي 369.39 SNB Capital GCC Trading Equity Fund ALGCCTE:AB أ

٪12.41 ٪1608.56 ٪105.28 ٪80.49 ٪14.70 ٪6.88 ٪35.93 ٪1.97 ٪15.42 ٪2.65 98-Jun األسهم الريال 
السعودي 1,186.79 SNB Capital Saudi Trading Equity Fund ALSATRE:AB أ

٪2.89 ٪175.16 ٪7.48 ٪3.02 ٪2.60 ٪1.22 ٪0.38 ٪0.55 ٪0.63 ٪0.16 87-Mar سوق المال الدوالر 
األمريكي 159.29 SNB Capital International Trade Fund ALINTRA:AB ج

(Managed by SNB Capital)

٪4.12- ٪48.00- ٪0.38- ٪19.65- ٪34.26 ٪22.83 ٪13.28- ٪30.67- ٪24.64- ٪5.45- 07-Feb أسهم السلع الدوالر 
األمريكي 44.23 Deutsche Noor Precious Metals Securities "LC"  (USD)

ACC IE00BMF77083 أ

(Managed by Deutsche Noor Islamic Funds PLC ) 

٪6.19 ٪269.60 ٪15.40 ٪14.50 ٪19.82 ٪6.50 ٪13.54 ٪11.32- ٪15.99- ٪5.06- 00-Dec األسهم الدوالر 
األمريكي 229.40 OGM Oasis Crescent Global Equity "A" ACC GB00BLD0QD87 أ

٪1.39 ٪24.70 ٪9.30- ٪1.60- ٪14.43 ٪11.10- ٪32.60 ٪15.69- ٪22.35- ٪7.35- 06-Sep العقارات الدوالر 
األمريكي 83.34 OGM Oasis Crescent Global Property Equity "A" ACC GB00BLD0R249 أ

٪2.63 ٪38.00 ٪8.10 ٪0.90 ٪7.76 ٪5.20 ٪1.15 ٪4.21- ٪5.74- ٪0.21- 10-Apr الصكوك الدوالر 
األمريكي 51.48 OGM Oasis Crescent Global Income "A" ACC GB00BLD0QS31 ب

(Managed by OASIS Global Management)(2)

٪4.95 ٪121.21 ٪24.59 ٪12.93 ٪24.36 ٪5.01 ٪21.58 ٪8.84- ٪19.03- ٪4.49- 06-Apr األسهم الدوالر 
األمريكي 50.36 BNP Paribas Islamic Equity Optimiser "C" ACC LU0245286777 أ

(Managed by BNP PARIBAS Asset Management)
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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.  

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

."I" 4( بدأت اإلدارة عرض الفئة التراكميه  الجديدة من 1 أبريل ، 2012. سالمة تقدم الفئة التراكميه. األداء منذ بداية العام ، شهر الى تاريخ، 2016، 2015 و 2014، 3 سنوات ومنذ إنشائه. وهو من فئة األسهم(

."A" في 2 مايو 2013 الذي تقدمه سالمة. أداء 3 سنوات، 5 سنوات و منذ إنشائه. وهو أداء من الفئة »C« 5( أطلق صندوق الفئة(

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

       
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

٪2.19 ٪42.58 ٪8.73 ٪0.39 ٪9.95 ٪3.17 ٪23.39 ٪11.96- ٪19.93- ٪1.90- 06-Apr األسهم الدوالر 
األمريكي 33.70 Emirates World Opportunities "A" ACC(3) GB00B1436X66 أ

٪2.68- ٪24.69- ٪13.86- ٪0.13- ٪18.93 ٪15.56 ٪0.41- ٪17.20- ٪22.75- ٪0.04- 12-Apr األسهم الدوالر 
األمريكي 14.96 Emirates Emerging Market Equity "A" ACC(4) JE00B244B530 أ

٪3.00 ٪44.20 ٪6.60 ٪2.79- ٪10.93 ٪5.10 ٪0.99- ٪4.37- ٪6.63- ٪0.65 10-Apr الصكوك الدوالر 
األمريكي 145.50 Emirates Global Sukuk "A" ACC GB00B1224310 ب

٪1.72 ٪32.30 ٪10.07 ٪8.53 ٪15.42 ٪8.86 ٪9.97 ٪7.97- ٪14.23- ٪0.58 06-Apr متعددة 
األصول

الدوالر 
األمريكي 42.80 Emirates Islamic Global Balanced "A" ACC GB00B1436W59 ب

٪0.97 ٪12.71 ٪6.43 ٪2.61 ٪2.35 ٪1.49 ٪0.33 ٪0.35 ٪0.40 ٪0.13 10-Apr سوق المال الدوالر 
األمريكي 292.20 Emirates Islamic Money Market "A" ACC JE00B5T1J560 ج

(Managed by Emirates NBD Asset Management)

٪2.92 ٪34.68 ٪11.18 ٪2.90 ٪8.93 ٪3.78 ٪3.17 ٪2.88- ٪4.26- ٪0.13 12-Apr الصكوك الدوالر 
األمريكي 61.57 Rasmala Global Sukuk (USD) ACC LU1039522393 ب

(Managed by Rasmala Investment Bank Limited)

٪1.02 ٪14.40 ٪0.16- ٪7.71- ٪9.30 ٪1.93 ٪2.37- ٪5.53- ٪8.61- ٪0.18 09-Jun الصكوك الدوالر 
األمريكي 148.00 Mashreq Al Islami Income Fund "D" (USD) ACC (6) AEDFXA1W2ZD7 ب

(Managed by Mashreq Asset Management)

٪5.47 ٪88.56 ٪49.37 ٪61.66 ٪0.78 ٪23.32 ٪38.97 ٪2.99- ٪11.75- ٪1.52 10-Oct األسهم الدوالر 
األمريكي 30.06 Tata Indian Sharia Equity "B" (USD) MU0316S00010 أ

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

٪3.04 ٪5.59    ٪1.51 ٪7.95 ٪2.51- ٪1.51 ٪5.59 20-Nov األسهم الدوالر 
األمريكي 25.23 Shuaa Nujoom Aggresive "A" (USD) ACC AE000A2QB2C7 أ

٪0.73- ٪1.32-    ٪1.87 ٪6.78 ٪7.70- ٪1.87 ٪1.32- 20-Nov األسهم الدوالر 
األمريكي 52.38 Shuaa Nujoom Balanced "A" (USD) ACC AE000A2QB2D5 ب

(Managed by Shuaa Capital)

٪2.70 ٪30.50 ٪4.57 ٪12.50 ٪14.37 ٪0.81 ٪7.74 ٪13.29- ٪14.76- ٪4.04- 12-Sep األسهم الدوالر 
األمريكي 79.65 Templeton Shariah Global Equity "A" (USD) ACC LU0792757196 أ

(Managed by Franklin Templeton Investments)

5
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إستراتيجية اإلسالمي الهجومية
متوافقة مع أحكام الشريعة

اغسطس 2022
سعر الوحدة  136,72 

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

علــى اســتعداد لقبــول تقلبــات الســوق، و تســعى دائمــا للحصــول علــى أعلــى عائــد الســتثماراتها.
تبني هذه اإلستراتيجية محفظة تحمل على كمية عالية نسبيا من المخاطر ولكن بنسبة محدودة لتمنع الهبوط الحاد. 	 
75%، جي بي مورغان مؤشر النقدية USD شهر واحد %25	 

اإلستراتيجية عالية المخاطر )هجومية(
ــا الثقيلــة بنســبة 5٪. شــهدت أســواق 	  انخفــض مؤشــر األســهم العالميــة و S&P 500 بنســبة 4٪ و انخفــاض مؤشــر ناســداك للتكنولوجي

ــة  ــر مــن 6٪ وانخفضــت ســوق األســهم الصينيــة بنســبة 2٪ فقــط، بينمــا شــهدت ســوق األســهم الياباني األســهم األوربيــة انخفاضــًا أكث
ارتفاعــًا بنســبة 1٪. تبــدو النظــرة المســتقبلية لألســهم أضعــف ممــا كانــت عليــه لبعــض الوقــت بســبب مزيــج مــن السياســة النقديــة األكثــر 
ــاح لــم تعكــس بعــد حقيقــة خلفيــة االقتصــاد الكلــي هــذه، والتــي  تشــدًدا والتضخــم المرتفــع وتباطــؤ النمــو االقتصــادي. توقعــات األرب
ــر  ــك، فــي ماحظــة أكث ــة العــام. ومــع ذل ــع بمجــرد خفــض التوقعــات بشــكل حتمــي خــال بقي ــات البي ــد مــن عملي ــى المزي ــؤدي إل قــد ت
إشــراًقا، فــإن العديــد مــن األســهم الدوريــة تتأثــر أســعارها بالفعــل فــي حالــة الركــود، وفــي حيــن أنهــا قــد تكافــح مــن أجــل األداء خــال 
بيئــة اقتصاديــة متدهــورة، فــإن التقلبــات األكبــر فــي األســواق ستســمح للمســتثمرين ذوي الرؤيــة طويلــة األجــل باقتنــاء بعــض األســهم 
الدوريــة عاليــة الجــودة فــي تقييمــات جذابــة للغايــة فــي االســتعداد للتعافــي. فــي غضــون ذلــك، مــن المرجــح أن يســتمر أداء األســهم 

الدفاعيــة وكذلــك أســهم شــركات النمــو عاليــة الجــودة التــي يمكــن أن تولــد تدفقــا كبيــرا مــن النقــد الحــر كل عــام.

Al Islami Aggressive Strategy

As of 31/08/2022

NAV:	136,72

Shariah Compliant

�

�

�

Al Islami 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%

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

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

-0,52 -0,48 0,50 1,46 -1,70 -1,25 -0,84 -0,72 -3,55
-0,18 0,40 -0,14 1,39 1,86 1,72 0,26 0,27 -1,44 1,36 1,79 0,60 8,13
-1,26 -6,51 -30,79 4,55 1,18 29,37 1,63 3,52 -0,51 0,00 0,22 1,12 -7,24
5,40 3,07 1,80 2,18 -6,24 5,15 0,71 -2,58 -0,14 1,03 1,82 2,60 15,20
3,32 -4,10 -0,52 0,90 0,32 -1,04 3,22 -0,97 0,30 -3,97 0,92 -4,87 -6,67
1,47 2,07 0,73 1,09 0,85 -0,43 1,25 -0,47 0,76 0,56 0,29 0,66 9,16
-4,74 0,38 4,80 1,47 -0,09 -0,70 3,12 -0,48 -0,19 -3,12 0,47 1,64 2,26
-0,56 2,89 -1,83 2,31 -0,25 -1,99 0,65 -4,78 -1,68 2,78 -0,42 -0,43 -3,52
-0,27 3,83 0,38 0,52 1,69 0,82 1,40 0,53 -2,45 -1,17 -0,13 -1,51 3,55
1,36 -0,34 1,00 0,95 1,02 -3,81 4,19 -0,56 3,28 2,55 0,55 0,61 11,09
1,36 1,17 0,29 -0,31 -3,17 0,14 1,44 1,72 1,91 -0,36 -0,51 0,93 4,62
1,01 -0,49 1,24 5,55 -1,94 -1,78 1,34 -9,56 0,43 1,60 -1,44 0,77 -3,91
— — — — — — — — — — — 5,54 —

Risk

Std Dev Sharpe

Al Islami Aggressive Strategy
DJIM World 75%, JPM Cash Index USD 1m 25%

25,74 0,11
12,53 0,54

Cumulative Performance Since Inception

2012 2017 2022
50

100

150

200

250

Al Islami Aggressive Strategy DJIM World 75%, JPM Cash Index USD 1m 25%

Monthly Rolling Performance - 3 Years

02 08

2021

02 08

2022

02 08
-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

Al Islami Aggressive Strategy DJIM World 75%, JPM Cash Index USD 1m 25%

Re
tu

rn

Asset Type Breakdown
Portfolio Date: 31/08/2022

%
Equity 26,7
Cash -0,1
Sukuk 35,8
Private Debt 19,3
Private Equity 18,3
FoF 0,0
Total 100,0

Strategy Breakdown
Portfolio Date:31/08/2022

Monthly Commentary

Global equities fell 4% overall with the US largely inline but with the tech heavy Nasdaq down 5%. Europe struggled down over 6% with China only down 2% and 
Japan even rising 1%. The outlook for equities currently looks weaker than for some time due to the combination of tighter monetary policy, high inflation and slowing 
economic growth. Earnings expectations have yet to reflect the reality of this macro-economic backdrop, which may lead to a further sell off once forecasts are 
inevitably cut over the rest of the year. However, on a brighter note, many cyclical stocks are already pricing in a recession and whilst they may struggle to perform 
during a deteriorating economic environment, greater volatility in markets will allow investors with a longer-term view to pick up some quality cyclical stocks at very 
attractive valuations in readiness for a recovery. In the meantime, defensive stocks will likely continue to outperform, as will high quality growth names that can 
generate large amounts of free cash every year.

Source: Morningstar Direct

Cash -0,08
MENA 75,1
Asia ex-China  10,67
US & Canada 3,92
Europe 10,3
Total 100,0

اغسطس 2022
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    إستراتيجية اإلسالمي المتوازنة
     متوافقة مع أحكام الشريعة

اغسطس 2022
سعر الوحدة  127,55 

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

اإلستراتيجية متساوية المخاطر )متوازنة(
فيمــا يتعلــق بأســواق االئتمــان، ال زلنــا نفضــل: أ( الســندات ذات القســائم األعلــى. ب( الســندات قصيــرة األجــل للشــركات عاليــة العائــد. 	 

ــر  ــا نفضــل االســتثمار فــي األســهم المرتبطــة بالســلع، والتــي ستســتفيد مــن األســعار األكث ت( الســندات ذات الدرجــة االســتثمارية. مــا زلن
ارتفاعــًا باإلضافــة إلــى انخفــاض قيمــة عمــات األســواق الناشــئة. مــع بقــاء كل شــيء علــى حالــه، نتوقــع أن تتســع الفــروق بالنســبة للعائــد 
المرتفــع )األســهم غيــر المرتبطــة بالســلع( مــع تباطــؤ االقتصــاد، ومــن المرجــح أن تــؤدي أســعار الفائــدة المرتفعــة إلــى مزيــد مــن الضغــط 
علــى تكلفــة التمويــل. فــي األســواق الناشــئة، نشــعر باالرتيــاح عنــد االســتثمار فــي الســندات قصيــرة األجــل عاليــة العائــد التــي تتمحــور حــول 
اقتصــادات النفــط والغــاز )مثــل دول مجلــس التعــاون الخليجــي( أو الشــركات واألوراق الماليــة للبنــوك، بينمــا فــي ســندات الشــركات ذات الدرجــة 

ــار البنــوك / والبنــوك التابعــة لهــا. االســتثمارية نحبــذ ســيكو، األوراق الســيادية وكب

Al Islami Balanced Strategy
Shariah Compliant

As of 31/08/2022

NAV:	127.55

�

�
�

Al Islami 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%

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

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

-1,05 -0,30 0,58 0,67 -1,69 -2,43 -1,23 -4,14 -9,29
-0,74 -0,14 -0,21 1,46 1,26 0,73 0,50 0,72 -0,93 1,06 2,24 0,80 6,91
-0,23 -4,28 -26,18 2,73 1,57 24,39 1,68 2,17 -0,17 0,00 0,95 0,79 -3,44
3,91 2,06 1,67 1,64 -3,89 3,90 0,45 -0,75 -0,08 0,89 1,29 2,00 13,64
2,11 -3,03 -0,41 0,44 -0,04 -0,58 2,50 -0,75 0,43 -2,50 0,56 -2,69 -4,06
0,85 1,19 0,53 0,67 0,45 -0,41 0,80 -0,20 0,46 0,46 0,08 0,54 5,55
-3,07 0,41 2,86 0,70 -0,02 -0,19 1,62 -0,11 0,02 -1,62 0,12 0,91 1,52
-0,36 1,85 -1,05 1,28 -0,14 -1,25 0,60 -2,72 -1,02 1,64 -0,38 -0,15 -1,77
0,11 2,50 0,45 0,45 1,32 0,36 0,91 0,46 -1,53 -0,80 0,11 -0,85 3,49
0,93 -0,17 0,60 0,55 0,61 -2,69 2,81 -0,39 1,88 1,63 0,41 0,44 6,71
1,15 0,91 0,23 -0,22 -2,03 0,13 1,01 1,14 1,08 -0,13 -0,18 0,56 3,68
1,14 -0,49 0,92 3,32 -1,20 -1,06 0,73 -5,38 -0,29 1,22 -1,12 0,64 -1,79
— — — — — — — — — — — 5,55 —

Risk

Std Dev Sharpe

Al Islami Balanced Strategy
DJIM World 50%, JPM Cash Index USD 1m 50% 9,35 0,51

21,50 0,10

Cumulative Performance Since Inception

2012 2017 2022
80

100

120

140

160

180

200

Al Islami Balanced Strategy DJIM World 50%, JPM Cash Index USD 1m 50%

Monthly Rolling Performance - 3 Years
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Asset Type Breakdown
Portfolio Date: 31/08/2022

%
Sukuk 29,3
FoF 0,00
Equity 30,30

13,12
Cash
Private Debt 25,8

Total 100,0

Strategy Breakdown
Portfolio Date: 31/08/2022

Monthly Commentary

On credits, preference remains for a) higher cash coupons b) front end of curve for High yield names c) adding duration on investment grade names. We maintain 
our preference for commodity-related credits, which will benefit from the higher pricing as well as the depreciation in EM currencies. Everything else being the same, 
we expect spreads to get wider for High Yield (non-commodity stories) as economy cools down, and higher interest rates will likely put more pressure on their 
finance cost. In EM, we are comfortable on short- dated names in HY stories centred around oil and gas economies (such as GCC) or companies, and bank capital 
securities while on Investment grade corporates we prefer to add duration SECO, sovereign papers and banks seniors/subordinates. 

Source: Morningstar Direct

Private Equity

1,44

Cash 1,44
MENA 73,70
Asia ex-China  11,94
US & Canada 4,54
Europe 8,38

Total 100,0

اغسطس 2022
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إستراتيجية اإلسالمي المتحفظة
متوافقة مع أحكام الشريعة

اغسطس 2022
سعر الوحدة  117,83 

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

اإلستراتيجية منخفضة المخاطر ) المتحفظة(
ارتفعــت عوائــد ســندات الخزانــة فــي أغســطس عبــر المنحنــى، مــع انعــكاس منحنــى العائــد بشــكل ملحــوظ: شــهدت عوائــد 	 

ــا ارتفاعــًا بمقــدار 56 نقطــة  ســندات الخزانــة ألجــل عاميــن، ألجــل 5 أعــوام، ألجــل 10 أعــوام، ألجــل 20 عــام، وألجــل 30 عاًم
أســاس و 59 نقطــة أســاس و 45 نقطــة أســاس و 27 نقطــة أســاس 21 نقطــة أســاس علــى التوالــي. انخفــض مؤشــر 
ــا بمؤشــر الســندات ذات الدرجــة االســتثمارية )-٪3.9(  الســندات اإلجماليــة العالميــة بنســبة -3.4٪ فــي أغســطس، مدفوًع
و بمؤشــر الســندات ذات العائــد المرتفــع )- 1.2٪( فــي أغســطس.  نســبًيا، انخفــض مؤشــر داو جونــز للصكــوك العالميــة 
ــدى جاكســون  ــًدا مــن الزخــم بعــد منت ــع فــي أغســطس مزي ــات البي بنســبة - 0.5 فــي أغســطس 2022. ٪(. اكتســبت عملي
هــول للبنــوك المركزيــة حيــث كانــت تصريحــات رئيــس االحتياطــي الفيدرالــي األمريكــي جيــروم بــاول موجــزة ومتشــددة، وبــدا 
أنــه يرفــض قبــول فكــرة أن بنــك االحتياطــي الفيدرالــي ســوف يتبــع سياســة نقديــة متســاهلة العــام المقبــل. مــع هــذه 

التحــركات، االحتياطــي الفيدرالــي األميركــي قــد يرفــع الفائــدة 75 نقطــة أســاس فــي ســبتمبر.

Al Islami Conservative Strategy
Shariah Compliant

As of 31/08/2022

NAV:	117,82
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Al Islami 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%.

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

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

-0,35 -0,17 -0,44 -0,24 -0,46 -0,15 -0,12 0,48 -1,45
0,19 0,01 -0,21 0,28 -0,32 0,02 0,08 0,10 0,05 -0,11 -0,14 0,09 0,06
0,49 -0,14 -9,61 0,31 2,39 7,42 0,56 0,36 0,03 0,13 0,54 0,33 2,06
0,38 0,38 0,35 0,30 0,32 0,47 0,49 0,58 0,01 0,13 0,18 0,17 3,85
0,06 -0,09 0,07 -0,01 0,03 0,06 0,35 0,03 0,25 0,16 0,17 0,18 1,26
0,26 0,25 0,17 0,26 0,18 -0,04 0,19 0,19 0,08 0,06 -0,06 0,13 1,68
-0,74 0,27 0,43 0,24 0,05 0,31 0,20 0,20 -0,02 0,06 -0,26 0,15 0,90
0,05 0,47 -0,24 0,33 -0,05 -0,37 0,34 -0,68 -0,23 0,40 -0,17 0,01 -0,16
-0,05 0,85 0,26 0,13 0,44 0,16 0,24 0,12 -0,47 -0,16 0,20 -0,17 1,56
0,36 0,00 0,15 0,25 0,08 -1,25 1,22 -0,41 0,88 0,69 0,10 0,10 2,18
0,75 0,56 0,20 0,01 -0,67 0,28 0,56 0,47 0,42 0,08 0,06 0,23 2,97
0,65 -0,33 0,61 2,09 -0,77 -0,65 0,44 -3,18 -0,15 0,61 -0,67 0,29 -1,17
— — — — — — — — — — — 2,92 —

Risk

Std Dev Sharpe

Al Islami Conservative Strategy

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

7,31 0,01

4,57 0,67

Cumulative Performance Since Inception
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Asset Type Breakdown
Portfolio Date: 31/08/2022

%

Cash 75,0

Sukuk 25,0

Total 100,0

Strategy Breakdown
Portfolio Date: 31/08/2022

%

Cash 75,0

Sukuk 25,0

Total 100,0

Monthly Commentary

Treasury yields in August sold off across the curve, with the front end of the curve inverting significantly: 2-, 5-, 10-, 20-, and 30-year yields up 56bp, 59bp, 45bp, 
27bp, and 21bp, respectively. Global Aggregate Bond Index was down -3.4% this month, driven by investment grade (-3.9%) and High Yield index (-1.2%) in August. 
Relatively, Dow Jones Global sukuk Index was down -0.5%. The selloff in August gained more momentum post-Jackson hole meeting where Fed Chair Powell’s
remarks were brief and hawkish, and appeared to push back against the idea that the Fed would be easing policy next year. With these moves market is pricing in 
75 bps fed hike in September. 

Source: Morningstar Direct

اغسطس 2022



األداء منذ بداية السنة 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(

Oct٪20.55-05األسهمالريال السعوديALGCCTE:ABSNB Capital GCC Trading Equity Fund369.39أ

Jun٪15.42-98األسهمالريال السعوديALSATRE:ABSNB Capital Saudi Trading Equity Fund1,186.79أ

Nov٪1.87-20األسهمالدوالر األمريكيAE000A2QB2D5Shuaa Nujoom Balanced "A" (USD) ACC52.38ب

Nov٪1.51-20األسهمالدوالر األمريكيAE000A2QB2C7Shuaa Nujoom Aggresive "A" (USD) ACC25.23أ

Mar٪0.63-87سوق المالالدوالر األمريكيALINTRA:ABSNB Capital International Trade Fund159.29ج

Apr٪0.40-10سوق المالالدوالر األمريكيJE00B5T1J560Emirates Islamic Money Market "A" ACC292.20ج

-Oct٪0.92-03متعددة األصولالدوالر األمريكيALCONGP:ABSNB Capital Multi-Asset Conservative Fund167.36ج

-Apr٪4.26-12الصكوكالدوالر األمريكيLU1039522393Rasmala Global Sukuk (USD) ACC61.57ب

-Apr٪5.74-10الصكوكالدوالر األمريكيGB00BLD0QS31OGM Oasis Crescent Global Income "A" ACC51.48ب

-Apr٪6.63-10الصكوكالدوالر األمريكيGB00B1224310Emirates Global Sukuk "A" ACC145.50ب

مالحظة:   )1(  أ - هجومية /  )1(  ب - متوازنة /  )1( ج - متحفظة
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الصناديق العشرة األوائل اغسطس 2022



األداء منذ بداية السنة حتى تاريخه

األداء منذ بداية السنة 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(

Oct٪20.55-05األسهمالريال السعوديALGCCTE:ABSNB Capital GCC Trading Equity Fund369.39أ

Jun٪15.42-98األسهمالريال السعوديALSATRE:ABSNB Capital Saudi Trading Equity Fund1,186.79أ

Nov٪1.51-20األسهمالدوالر األمريكيAE000A2QB2C7Shuaa Nujoom Aggresive "A" (USD) ACC25.23أ

-Oct٪11.75-10األسهمالدوالر األمريكيMU0316S00010Tata Indian Sharia Equity "B" (USD)30.06أ

متعددة الدوالر األمريكيALHIGRP:ABSNB Capital Multi-Asset Growth Fund84.23أ
-Oct٪12.10-03األصول

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(

Nov٪1.87-20األسهمالدوالر األمريكيAE000A2QB2D5Shuaa Nujoom Balanced "A" (USD) ACC52.38ب

-Apr٪4.26-12الصكوكالدوالر األمريكيLU1039522393Rasmala Global Sukuk (USD) ACC61.57ب

-Apr٪5.74-10الصكوكالدوالر األمريكيGB00BLD0QS31OGM Oasis Crescent Global Income "A" ACC51.48ب

-Apr٪6.63-10الصكوكالدوالر األمريكيGB00B1224310Emirates Global Sukuk "A" ACC145.50ب

-Oct٪6.80-03متعددة األصولالدوالر األمريكيALMEDGP:ABSNB Capital Multi-Asset Moderate Fund188.82ب

مالحظة:   )1(  أ - هجومية /  )1(  ب - متوازنة /  )1( ج - متحفظة
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الصناديق الخمسة األوائل "أ" اغسطس 2022

الصناديق الخمسة األوائل "ب" اغسطس 2022



www.salama.ae

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

اإلمارات العربية المتحدة


