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عودة نوبة الغضب    –التحديثات الكلية   

 
منذ بداية  

 العام
داية  منذ ب

 الشهر 
ألصول فئات ا إغالق  

 إس آند بي ٥٠٠ 4204 0.55% 13.60%

 ام اس سي اي إي أم  1361 0.31%- 4.32%

 ام اس سي اي العالمي  2979 0.93% 11.58%

 ام اس سي اي جي سي سي  653 1.04% 18.73%

 النفط  68.43 2.95% 36.81%

 الذهب  1904 6.85% 2.01%-

68bps -2bps 1.594  الخزانة األمريكية 

 
منذ بداية  

قطة  عام )نال
 اساس 

منذ بداية  
نقطة  )الشهر 

ساس( أ  
 إغالق

الرئيسية العائد معدالت   

 ليبور  0.131 4.5- 10.6-

 يوريبور  0.544- 0.9- 0.2

 تيبور  0.069 0.0 1.0-

 سيبور  0.791 0.4- 2.5-

 إيبور  0.375 1.9 7.5-

 هيبور  0.173 0.1- 15.8-

 
منذ بداية  

العام نقطة  

 اساس 

  الشهر منذ بداية 

ساس(أ  نقطة)  إغالق 

تخلف عن  ات القايضم

ةسياديال  السداد   

4.0 -2.8 42.4 
 أبوظبي 

-5.2 -6.6 60.4 
 السعودية

 الكويت  50.2 0.5- 3.3

 البحرين  206.0 6.9 40.5-

-108.4 -18.8 258.9 
 عمان

105.9 -8.2 409.7 
 تركيا 
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 النظرة العامة 

مايو السياسات وفي  لكبار صانعي  تعليق  ا،  في  المركزي بخصوص مخاوفهم  ن ب لالمهتمين  ك 

األسرع  االرتفاع  التضخم  بشأن  في  المتوقع  الون  لم  المالية  شلمؤاضح  األسواق  في  رات 

وعلى الرغم من أن رئيس بنك االحتياطي الفيدرالي جيروم باول كرر التزامه بدعم    العالمية.

للغايةا المتساهلة  النقدية  سياسته  خالل  من  التضالقتصاد  الضغوط  أن  إال  المتزايدة  مخ،  ية 

مساره. أبري   غيرت  سياسة  محاضر  منوأشارت  العديد  أن  إلى  السصانع  ل  كانوا    ة ياسي 

ليص مشتريات تأمين الدخل الثابت في "مرحلة ما من االجتماعات  منفتحين على التفكير في تق

ظلت   القادمة. وتباينت  أسواق    كما  التضخم  مخاوف  المستثمرون  قاس  حيث  ثابتة  األسهم 

أرباح    من  تالتعليقا من  الرغم  على  الفيدرالي  االحتياطي  في مسؤولي  القوية.    الشركات 

األمريكيةن ا  ذلك،  غضون الخزانة  إلى    ١٠ألجل    خفض عائد سندات  وهو    ٪،١.٥٦سنوات 

في نهاية الشهر.    المحادثات المستدقة مستفيًدا من تالشي    شهر،أدنى مستوى له منذ أكثر من  

من تأثير    يقلل البنك المركزي األوروب   الفيدرالي، كماتياطي  حمردًدا مشاعر مماثلة لبنك اال

أن ارتفاع التضخم مؤقت. للمضي    مشيًرا إلى  النقدية،عات السياسة  قتو  ر علىألسعاارتفاع ا

في    ا،قدمً  السياسة  اجتماع  في  المستثمرون  ينظر  أن  اتجاه    ١٠يجب  على  للحصول  يونيو 

 .جديد

 الخلفية الشاملة

الم • بيانات  األمريكية  كاكشفت  مختلطةرو  صورة  أس  عن  مؤشر  ارتفع  المستهلك  حيث  عار 

، مسجالً أكبر مكاسب  ٪ على أساس شهري( في أبريل٠.٩سنوي )  س على أسا  ٪ ٤.٢  بنسبة

عام   السابق.٢.٦من    ،٢٠٠٩منذ  الشهر  في  أيًضا  ٪  التصنيع  نشاط  وتيرة  تسارعت  ،  كما 

مستو إلى  فالش  المشتريات  مديري  مؤشر  ارتفع  قحيث  بلغ  ساي ى  مايو.    ٦١.٥ي  في 

ا إعانة  طلبات  مسوتراجعت  أدنى  إلى  التويات لبطالة  عند  د جدي ها  الوباء  قبل  في    ٤٠٦ة  ألف 

، كشفت جداول الرواتب غير الزراعية  كالعكس من ذل مايو. على    ٢٢األسبوع المنتهي في  

إضافة   أبريل  ٢٦٦عن  في  وظيفة  من  ألف  بكثير  أقل  عند  ،    بينما  ،ألف  ١٠٠٠التوقعات 

ئة دون زلتجعات ات مبي كما بقي   ٪ قبل شهر.٦٪ في أبريل من  ٦.١ارتفع معدل البطالة إلى  

بينما انخفض١٠.٧  تغيير في أبريل من ارتفاع ٪ على أساس ٩.٥اإلسكان    ٪ في مارس ، 

 شهري.  

  62.9ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى مستوى قياسي بلغ    اليورو،في منطقة   •

على   ٪٠.٦ار المستهلكين  . ارتفع مؤشر أسع٥٠.٥اع الخدمات إلى  ز قطف قبينما  في أبريل  

االقتصادية للمفوضية    ٪ على أساس سنوي في أبريل. ارتفع مؤشر الثقة١.٦و  يشهر  أساس

إلى   بنسبة    ١١٠.٣األوروبية  التجزئة  مبيعات  أبريل وارتفعت  في  ٪ على أساس ٢.٧نقطة 

  شهري في مارس

هرية أخبار إقليمية جو   

بملكيةح  حتسم • المتحدة  العربية  اإلمارات  بنسبة    كومة  لية خالداكات  للشر  ٪ ١٠٠أجنبية 

 يونيو. المصدر: جلف نيوز  ١ اعتباًرا من

٪ على أساس سنوي في الربع األول من  ٣.٣المملكة العربية السعودية بنسبة    اقتصادانكمش   •

ا  2021عام   بالذكر أن  النفط. والجدير  إنتاج  تخفيضات  النفي غالقتصاد  بسبب  توسع  ر  طي 

بنسبة  الناتجي  إجمالانخفض    كما  .ئحةالجا  ، متعافيًا من ٪.  ٣بنسبة   ٪ ١٢  المحلي اإلجمالي 

الر األولفي  عام    بع  أوبك.    2021من  في  الخام  النفط  إنتاج  تخفيضات  استمرار  بسبب 

 المصدر: رويترز

البن   أقال  ،٢٠٢١مايو    ٢٥في    • محافظ  نائب  أردوغان  طيب  التركي  االرئيس  كزي رملك 

أوزباس أوغوزان  سميحعو  التركي  ستومن  ين  عمل  الذي  ا  ابقًا،  من    كلبن في  المركزي 

  . المصدر: سي إن بي سيالبنك لمحافظنائبًا جديًدا  ،٢٠١٨ى لإ٢٠٠٢
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سنوت  ٥ضة التخلف عن السداد لـ حركة التوسع السيادي لمقاي   

 
 

 

 مؤشر العائد اإلجمالي للصكوك* 

 
 ٢٠٢٠ يونيو ١من تاريخ  ١٠٠معدلة إلى *

 

ية الجديدة الصكوك الشهررات  داص إحجم   

 
 

سي دي إس في السوق اإلقليمية لمقايضة  التطورات  

تشديد م  تم  أتقريبًا ع  كل منطقة  سنوات في  ٥مدة  ل  سي دي إسقايضات  هوامش  منذ ساس  لى 

في دول    سي دي إس. وكان تشديد فروق مقايضات  ٢٠٢١و  ماي   تاريخه فيبداية الشهر وحتى  

مدفوعً  الخليجي  التعاون  االقت   امجلس  األنشطة  وتحسين  المالي  العجز  تضييق  صادية بتوقعات 

د اإلغالق.  من قيود من التخفيف  السلع بعد مزي   لطلب العالمي علىرتفاع المتوقع في اسبب االب 

إنتاج النفط   ولكن من المرجح أن ينتهي متوسط  +،نتاج أوبك  خفيضات إمن المتوقع أيًضا إلغاء ت 

ي كبر قدر ففي ُعمان بأ  سي دي إسهوامش مقايضات  ارتفعت  . و٢٠٢٠مستوى    إلى ما دون

أساس  قطن   ١٨.٨بمقدار    المنطقة اسالعة  ب ى  منذ  الي داس  تاريخهة  وحتى  تلشهر  المملكة  ،  يها 

شديد هوامش مقايضات الديون الخارجية التركية  تم ت   ا(. كمط أساسقان   ٦.٦العربية السعودية )

أسعار    ،أساسنقطة    ٨.٢بمقدار   التركي  المركزي  البنك  أبقى  عند    العائدحيث  ،  ٪١٩ثابتة 

على العكس   التركية.   الليرة   افرانحرسيخ  وت   الدالب المتزايدة في  عدالت التضخم  ها فوق مإلبقائ 

  منذنقطة أساس    ٦.٩في البحرين بمقدار    سي دي إسات  قايض مش مهوا  بينما ارتفع  ذلك،من  

الشهر إلى    بداية  التوقعات من مستقرة  بتعديل  تاريخه. حيث قامت موديز  مشيرة    سلبية،وحتى 

المقاييس  إلى ض  يحوم    اليقينوعدم  الية  المعف  ا  حولالذي  الدعم  حزمة  دول زيادة  من    لمالي 

 .لسياديةمجلس التعاون الخليجي ا

 الشهر الصامت إلصدارات الصكوك

جونز   بي( لمنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا وصكوك داوآند    سإ)  صكوكارتفع مؤشرا  

ًء األفضل أدا  ٢٥  وصناعات  ٢٣القطرية    مؤشر الحكومةان  . ك٢٠٢١بشكل هامشي في مايو  

تشد الي مع  إلى  د  بمقدارعائد  و  ٢٤٣  األسوأ  أساس  أساس    ١٨٩نقطة  التونقطة  على على  الي. 

، مع اتساع العائد إلى األسوأ األسوأ أداء  ٢٩  ودوجب  ٤٥حكومة ماليزيا    ، كانتلكالعكس من ذ

كان أداء شركة    المرافق،ات  والي. في شركس على الت اسا  نقطة  ١٥٨ونقطة أساس    ١٨٤بمقدار  

ع مركز  ين اتسح  في،  نقطة أساس  ١٢٨سع العائد بمقدار  حيث ات  ضعيفًا   ٢٨ة  كهرباء السعودي 

 ٢٠٢١. كما ظل سوق الدين األساسي في مايو  نقطة أساس  ١٧١بمقدار    24المالي العالمي    دبي

 .مريكي واليورور األبالدوال ال تذكر رات صكوك ضعيفًا مع إصدا

ة الجوهريالتطورات   

وكالة  ،٢٠٢١مايو    ١٨في   • عستصنيف  فيتش    أكدت  بدرجة  لطنة  نظرة    -BBمان  مع 

، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج  يرهدة بالعجز المالي والخارجي الكب ، مستشةمستقبلية سلبي 

 .الخارجيةجمالي األصول على ضعف إ مع التأكيد الدين،المحلي اإلجمالي مقابل نسب 

تصنيفات   أكيد على، مع الت يةسلب   لبحرين إلىز توقعات ات مودي يرغ  ،٢٠٢١أبريل    ٢٩في   •

B2،  مستمر بشأن توقيت  المقاييس المالية وعدم اليقين ال  ابقًا فيمشيرة إلى ضعف متوقع س

األ الخليج  دول  من  للبحرين  المالي  الدعم  زيادة حزمة  )وحجم  التعاون  خرى  مجلس  دول 

  .ي( السياديةالخليج

لخفض  ي سندوني إارودا  جتخطط   • ال  أسطولهاا  في  إلى  ل نصف  ئر الخسا  تقليصمحاولة 

على    اة كورونا وتأثيرهوسط جائحالنقل للبقاء  فح شركة  ، حيث تكا المتصاعد  تراضقاالو

ن  ، لكن السلطة التنفيذية قالت إطائرة  ١٤٢يًا  ارودا حالجتشغل  وصناعة الطيران العالمية.  

 .٢٠٢٢هاية عام ول ن بحل ٧٠العدد سيتقلص إلى أقل من 

 بتثادخل  ت  وراق مالية ذافي شكل أدوالر    ملياري  باعت أبو ظبي   ،٢٠٢١مايو    ٢٥في   •

هذا العام. على الرغم من الصكوك  لمدة سبع سنوات في أول مسعى لها في أسواق الديون  

اش الطلب على الخام قلل من  إال أن انتع  كورونا،  أبو ظبي تضررت بشدة من جائحةأن  

 .ةاالقتراض العاجلحاالت 

 

 

 

 

 

 

في العرض مع تضييق االحتياجات االعتدال  -الصكوك 
يالمال  
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قيمة العقار والقيمة الدائمة  -اإلمارات ريت   

 
 

٪ سعر الصكوك ٥.١٢٥ –ت ريت  ارا اإلم صندوق   

 
 

 مريكي األ بكوك مقابل منحنى عائد أي جي كروالص

 

 

 

ت ريت اإلمارا  

استب تراق ➢ المضمونة  حت اإلمارات ريت    مليون  ٤٠٠  ٪٥.١٢٥البالغة  دال صكوكها غير 

ديسمبر  دوالر   في  تستحق  ميدجدبصكوك    ٢٠٢٢التي  ت ضة  ديسمبر  مونة  في  ستحق 

ال  ٢٠٢٤ وأصل  الربح  معدل  بأمن  ،  دينبنفس  ستتمتع  األالتي  الدرجة  على  من  ولى 

(.  ٢٠٢٠ديسمبر ر. )في نهاية ن دوالمليو ٢٨٠لي ها بحواتقدر قيمت  ات الشركة التيممتلك

أن   يونيو وديسمبر    سائمالق في حين  في  السداد  الحالي   ٢٠٢١واجبة  فإةللصكوك  أول  ،  ن 

المقترحةعة قسي دف الصكوك  بموجب  ي   ،مة  سيتم   ،ليون دوالرم   ١٠.٢ها  بلغ مجموعالتي 

 . االستحقاق دفعها عند

ماضي بسبب ضعف  شهر الل ال خال   ا كً ص  ٦٩إلى    ٦٤ي حدود  الحالية فالصكوك    تم تداول  ➢

الع ذلكسوق  على  المتحدة. عالوة  العربية  اإلمارات  في  التجارية  الص  ،قارات  كوك  فإن 

،  عن السداد. ومع ذلك  وهناك احتمال لتعويض ضعيف في سيناريو التخلف   مضمونة غير  

 .٪٥.١٢٥ربح ى معدل  حفاظ علمع المشاكل لاويل معالجة غالبية هذه تمتحاول إعادة ال

أ  اإلمارات   أكدت  ➢ كافية    ا لديهن  ريت  البالغة  سيولة  األرباح  دوالر    10.2لدفع  مليون 

ل    .٢٠٢١  يونيو  في  ةحقالمست  تنجإذا  إم  اح  أعالعادة  المذكورة  اتخذت    كما  .هلهيكلة 

اإلجراءاتريت    اإلمارات من  على    العديد  الن للحفاظ  وت قدية التدفقات  توزيعات    عليق، 

 .٢٠٢١ ٪ لعام٢٠إلدارية بنسبة وخفض الرسوم ا ، ٢٠٢٠عام  قدية فيباح الن األر

  Bن "" مC"  شركة إلىخفضت وكالة فيتش تصنيف ال  المقترحة، رداً على إعادة الهيكلة   ➢

ش  ، تعتزم فيت ومع ذلك  .لنسبة للمقرضين" "تخفيض جوهري با  البورصة ، معتبرة أن  +"

اإلما تقييم صكوك  الجديدإعادة  ريت  المضمرات  بعدة  ناجحة   ونة  آفاق    على  اءً بن   صفقة 

رأس وهيكل  اإل  األعمال  تتوقع  الجديد.  أن المال  ريت  الجديدة    تجذب   مارات  الصكوك 

تفتقر إليها سابقًا.  صنيفًا محسنًا يستفيد من الضمانات التي كانت  رجح ت على األ المضمونة  

خاصة  هدات ال يع التعممتثلة لجم  ريت   رات اإلما  ، كانت٢٠٢٠نة المالية  كما في نهاية الس

 .٪٥.١٢٥بالغة ال وك الحالية بالصك

، كما يتضح من االنخفاض في  بالجائحةمرتبطة    انعكاسات تواجه  يت  اإلمارات رال تزال   ➢

والرب األرب  هاح  االحية.  للعقارات  العادلة  القيم  في  كبير  تآكل  مناك  يعكس  ستثمارية  ا 

انحسار  ٢٠٢١عام   ، سيشهدك. ومع ذل٢٠٢٠عام الصعبة خالل  استمرار ظروف السوق

ما الظلتقلبات  تحسن  االقتصع  أن  ادية.  روف  الميزانية  إال  المقترحة ستدعم  الهيكلة  إعادة 

االست  بسبب  المالعمومية  بسبب  و  متد. حقاق  صعودية  احتمالية  للصكوك  فإن  ثم  من 

 لة. لمحتميرات الهيكلية ومراجعة التصنيف االتغي 

اإليجار ➢ دخل  ري انخفض  اإلمارات  في  بنسبة ات  أساس٩.٧  ت  على  فقط  الس  ٪  في    نةسنوي 

)  ٢٠٢٠لمالية  ا المكاتب  مستأجري  معظم  إيجار  ٥٢حيث ظل  من  يعملون خالل  ٢٠٢٠٪   )

نخفضت بشكل ا  الع اإليجار. والجدير بالذكر أن معدالت اإلشغ في دف   واستمروافترة اإلغالق  

إلى   في  ٧١هامشي  المال ٧٣)مقابل    ٢٠٢٠المالية  السنة  ٪  السنة  في  وأثرت  ٢٠١٩ية  ٪   .)

خصماألرباح   وإهالال  قبل  واالستهالك  والضرائب  اإليرادات  فوائد  تراجع  على  الدين  ك 

بنسبة   أساس سنوي. كما أ١٢.٢وانخفضت  العقار٪ على  البيئة  ب دت  المليئة  الحيوية وسط ية 

إلى خفض هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب   ١٩ثير كوفيد  زيادة العرض في السوق وتأ

  (.٢٠١٩٪ في السنة المالية  ٤٦)  ٢٠٢٠الية  سنة الم٪ في ال٤٤ك الدين إلى  ال واالستهالك وإه

إيجابيًا اإلمارات ريت  كما سجلت   بقيمة  م  صندوقًا  العمليات  السنة   ٠.٥ن  في  دوالر  مليون 

، على الرغم من  (LTVاالستثمارية )  . وكانت نسبة القرض إلى قيمة العقارات٢٠٢٠المالية  

 .٪٦٥إال أنها كانت ضمن عتبة  ،٢٠٢٠لمالية ة ا٪ في نهاية السن ٦١.٧أنها ظلت ممتدة عند 

 

 

 

دة الهيكلة جارية إعا -ريت اإلمارات   
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داء األسواق األقليمية أ  

توزيع األرباح ٪  
شهر  ١٢  

السعر الى  
القيمة  

الدفترية  
)عدد  
  المرات(

ا شهرً  ١٢  

نسبة السعر  
الى الربح  

)عدد  
  ١٢المرات( 
 شهر 

التداول بالمليون  
 دوالر األمريكي

الحجم االسهم  
 بالمليون 

القيمة السوقية  
بالمليار 
دوالر  
 أمريكي

التغيير٪  رشؤم  

منذ بداية   البلد  اإلغالق السابق
 العام

 شهر 

 أبوظبي  6,558.71 8.5 30.0 251.7 245.3 442.1 22.3 1.9 4.0

 دبي 2,797.52 7.4 12.3 82.6 81.1 38.9 21.0 1.0 2.9

ية المملكة العربية السعود 10,551.23 1.3 21.4 2,573.9 399.1 3,581.7 34.7 2.3 2.0  

 الكويت )جميع األسهم( 6,210.90 1.6 12.0 118.0 336.5 173.1 39.4 1.6 2.3

 عمان 3,852.61 2.4 5.3 12.1 9.5 6.7 11.6 0.7 4.7

 البحرين  1,527.62 2.9 2.5 23.5 3.2 1.3 26.1 1.0 2.2

 قطر 10,748.26 1.5- 3.0 148.0 77.2 84.8 18.2 1.6 2.7

شر اإلقليمية*حركة المؤ  

 
ابريل  ٢٩من تاريخ  ٠٠١معدلة الى   

 

وق دبي الماليمسة رابحين وخاسرين في سأعلى خ   

منذ بداية  
 الشهر 

ن والخاسر ذ بداية  من 
 الشهر 

ن والرابح   

-10.0% 
كة الفردو   س القابضة شر

50.0% 
مارات للمرطباتال   

ي الوطنية   8.9%- كة دب 
شر

ن وإعاللتأم ن ي  دة التأمي   
28.0% 

للتطوير إعمار   

ق  6.2%- ع م. أمالك للتمويل ش.  %20.9 بنك المشر  

ن  %16.3 تكافل المارات 6.1%- كة عمان للتأمي   شر

-2.4% 
كة الخليج للمال  حة  شر

 القابضة 
14.2% 

كة ديار  للتطويرشر  

 
ى خمسة رابحين وخاسرين في سوق أبوظبي لألوراق الماليةأعل  

ية  منذ بدا
 الشهر 

لخاسرينا منذ بداية   
 الشهر 

 الرابحين

ة صناعات اسمن  46.7%- ت الفجي  كة اركان لمواد البناء  57.2%   شر

-18.2% 
ك ن شر ة الشارقة للتأمي   

ي لبناء   44.0% كة أبوظب  شر
فن الس  

كة ا 15.9%- ن ل مارات ال شر لتأمي  ي الوطنية للفنادق 42.6%   أبوظب 

-14.8% 
 مخازن زي ش

31.3% 
ي  كة أبو ظب  لمواد   شر

ناءالب  

-11.9% 
ول  كة بير ي  شر أبوظب 

 الوطنية للتوزي    ع
29.4% 

   ليس لتأجي  ابزب 
النارية الدراجات   

 

رار االتجاه الصعودي القوياستم أبو ظبي:   

أبريل    ٢٥شهر وحتى تاريخه )من  س منذ بداية السواق األسهم العالمية على اسااستمر زخم معظم أ

التعاف  (،مايو  ٢٥إلى   بشأن  بالتفاؤل  إعادةمدفوعة  بعد  االقتصادي  أسرع   ي  طرح  وسط  االفتتاح 

حتياطي الفيدرالي األمريكي بسبب  فإن الحديث عن تناقص محتمل من بنك اال،  ومع ذلك  للتطعيمات،

خالالتض   أخطار المكاسب  وحصر  المستمرة  الشهر.خم  األ   ل  نظتفوقت  على  اإلماراتية  رائها  سهم 

لألوراق  تاريخه حيث ارتفع مؤشر أبوظبي  لشهر وحتى  على اساس منذ بداية ااإلقليميين والعالميين  

وراق ٪. وكان األداء القوي لسوق أبوظبي لأل ٦.٥لي  ٪ بينما ارتفع سوق دبي الما٨.٤المالية بنسبة  

بالمكاس  مدفوًعا  األالمالية  أبوظبي  بنك  في  القوية  اب  الوزن  ذو  توقعات ول  المؤشر وسط  في  لثقيل 

اع في سوق دبي المالي بينما كان االرتف  .إنترناشيونالي كابيتال  بوزن أعلى في مؤشر مورجان ستانل

سبب تحسن النظرة  نا على السياحة واألنشطة ذات الصلة وأيًضا ب مدعوًما بتخفيف قيود فيروس كورو

لقطاع ع  العامة  المحلي. عالوة  ذلكلالعقارات  الشراء ى  عمليات  من  المحلية  المؤشرات  استفادت   ،

مليون درهم إماراتي في سوق    ١٤٠٧يث قاموا بشراء أسهم بقيمة  األجانب ح  القوية من المستثمرين

المالية   المالي  ٢٣٩وأبوظبي لألوراق  دبي  إماراتي في سوق  في    مليون درهم  ارتفاع مطرد  وسط 

ال الجانب  أسعار  على  ابوظبي  سا  القطاعي،نفط.  )سوق  البنوك  +    لألوراقهمت  ،  ٪١٣.٨المالية: 

:  ، سوق دبي المالي٪٢.٥+    المالية:  لألوراقعقارات )سوق ابوظبي  ، ال٪(٦.٨سوق دبي المالي: +  

واالتصاال٨.٥+   ابوظبي  ٪(  )سوق  بش٢.٧+    المالية:  لألوراقت  كب ٪(  على  كل  االرتفاع  في  ير 

ذات الثقل الكبير في المؤشر مثل بنك أبوظبي األول    توى المحلي. المؤشرات. كانت الشركاتالمس

٪( وإعمار )+ ٧.٤بي الوطني )+  ٪( وبنك اإلمارات د٨.٠المي )+  س٪( وبنك دبي اإل١٦.٦)+  

بنسبة  . ارتفع متوسط  من كبار الرابحين٪(  ٦.٠ بالشهر السابق ليبلغ    قارنة٪ م ١٧.٦الحجم اليومي 

نًا في سوق أبوظبي لألوراق المالية وسوق دبي المالي  مليو  ١٥٠٪ شهريًا إلى  ٥٠.٥ومليون    ٢٢١

 .على التوالي

النا مؤشر   الفنية،ية  حمن  أ يتداول  الماليةسوق  لألوراق  كل   بوظبي  وفوق  قوي  تصاعدي  بزخم 

  -١٠٠و SMAs-٢٠٠و  -٥٠ا إيجابيًا بين  ا تقاطعً ، ويشهد أيضً الرئيسية  المتحركةسطات  المتو

. بالنسبة لمؤشر سوق  ٦،٧٤٤لمؤشر مقاومة حول مستوى  قد يواجه ا  ذلك، مع   .SMAs-٢٠٠و

المتحركة تكديس  يتم    المالي،دبي   المتوسطات  داعمة   جميع  بأحجام  إيجابي  بشكل  قد  البسيطة   .

فقد    ،٢٨٣٤فوق    ن اإلغالق؛ إذا تمكن المؤشر م٢٨٣٤وى  مقاومة حول المست يواجه المؤشر  

 .مر في زخمه الصعودي يست 

لشركات األقليميةالعناوين األكثر قراءة ل   

درهم   ماليين ٦٠٨بلغت  ٢٠٢١من عام  ع األولصافية للرب  أرباًحامصرف أبوظبي اإلسالمي يسّجل 
 مصرف أبوظبي االسالمي  إماراتي 

  ١.٥بقيمة  عاًما٣٠وات سنو  ٧" عرض ضمان الدخل الثابت المزدوج لمدة اقةتكمل "ط
دوالر  مليار  طاقة 

جرين  على ورينقة االستحواذ ية تكشف عن تفاصيل صفمجموعة أغذ  أغذية  

بروبيتس "فث وولالدار لالستثمار في صندوق “في  الدار  "

 وض أخرى لشراء حصة فيبوظبي التجاري يحصل على ثالثة عربنك أ
 بنك أبوظبي التجاري اإلسكندرية الطبية

 

ي قوي ء أجنبشرا  -ألسهم اإلماراتية ا  
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ةركالمشت ئمة صناديق االستثماراق   

 العملة   منذ بداية الشهر    ذ بداية العام نم
صافي قيمة  

 اسم الصندوق  الترقيم الدولي األصول 

9.89% 6.03% USD 12.67 LU1654400644  صندوق المارات لألسهم الهندية 

11.56% 5.99% USD 16.51 LU1484867434  صندوق المارات لألسهم الهندية 

10.21% 2.33% USD 29.48 IE00B3ZL9H82  كة كومجيست نمو أوروبا  -شر  

10.66% 1.67% EUR 32.28 IE00B4ZJ4634  كة كومجيست نمو أوروبا  -شر  

19.11% 1.63% SAR 1.29 AFB007482106   صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم الخليجية 

11.41% 1.48% USD 10.94 LU1654397329 ي ال
ي سيكاف للفرص فن

ي الوطبن عالم صندوق االمارات دب   

13.95% 1.44% USD 13.31 LU1060357412  ي العالم
ي سيكاف للفرص فن

ي الوطبن  صندوق االمارات دب 

16.46% 1.38% USD 16.20 IE00BYMM2054  أولد مبتشوال()السالمية صندوق األسهم العالمية  

21.45% 0.74% SAR 13.23 AFB007482007 جية  صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم الخلي  

0.96% 0.07% USD 5.98 LU1435409286 
زد السالمي ايه  -ندوق ايه زد متعدد األصول ص  

 

      

يعة لألسهم العالمية "أ" )بالدوالر  صندوق تمبلتون شر

 ACC األمريكي(

 

٠٢٠٢ يناير 31من تاريخ  ١٠٠معدلة الى   

مزيج جغرافي -العالمية لألسهم   شريعه ندوق تمبلتونص  

 

 

 

الت  مع انخفاض معد  لصكوكق األسهم على صناديق اتفوقت صنادي   •

 تفادي المخاطرة 

منذ بداية صندوقًا باللون األخضر على أساس  ٢١أغلق  صندوقًا،  ٣١نا لـ طيت من خالل تغ •

  صكوكال، مع مزيج من صناديق األسهم ويو(ما ٢٥أبريل إلى  ٢٥)من  هر وحتى تاريخهالش

المخاطرة   العوائد المتفوقة مدفوعة بزيادة الرغبة فيق األسهم العديد من كأرباح. حققت صنادي 

وسط تقليل عدد   ١٩-كوفيدلة للتعافي السريع للطلب بعد حقبة لمحتمعلى أساس التوقعات ا

 .ة، ال يزال التضخم يمثل مخاطرة كبيرومع ذلك ات؛التطعيمإلى جنب مع زيادة الحاالت جنبًا 

 ( هو صاحبوحتى تاريخه  بداية الشهر  ذ٪ من ٦.٤لألسهم الهندية )+  كان صندوق اإلمارات    •

صندو تغطية  من  المتميز  وي األداء  ت قنا.  إلى  رئيسي  بشكل  اإليجابي  األداء  صيص  خعزى 

ما ساهم    المستهلك،الصحية وتقدير    وجيا المعلومات والرعايةاستثمارات عالية لقطاعات تكنول

 لعوائد. في تحقيق ا

. يمكن (وحتى تاريخه  بداية الشهر  ذ٪ من ١.٩-)  اليةلشما  يکارم أ  ليهألا  رشؤ م  دوقصن   ضنخفا •

إل األداء  هذا  يُعزى  التعرض  أن  من  ى  أقل  أداؤه  كان  والذي  المتحدة  الواليات  لسوق  الكبير 

  .سيويةالمتقدمة وال نظرائه في األسواق 

 

لألسهم العالمية شريعة  صندوق تمبلتون    

صند تمبلتوتأسس  عام    لألسهم  ةشريعن  وق  في  مع   ،٢٠١٢العالمية  متوافق  أسهم  صندوق  وهو 

األسهم المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية في    ة واسعة منسالمية يوفر للمستثمرين مجموعاإل الشريعة  

حقق الصندوق   سنوات،  5و   3ء الضعيف لمؤشره القياسي على أساس  جميع أنحاء العالم. بعد األدا

. ٢٠٢١٪ للمعيار كما في أبريل  ٢٧.٢ة بـ  ٪ مقارن ٢٨.٩ع عوائد  م   سنة  ١أساس  ممتازة على  عوائد  

عبرتو جيد  بشكل  متنوع  األصول  المعلوماتبم  القطاعات  زيع  تكنولوجيا  ذلك  في   ،٪  (21.5 ا 

المستهلك   والرعاي ٪(١٥.٣)وتقدير   ،( الصحية  )و،  ٪(١٤.٦ة  والصناعات ٪(١٤.٤المواد   ،

، يتركز الصندوق في الغالب في  ةن حيث القيمة السوقي ، م٪(. ومع ذلك١٢.٦قة )، والطا٪(١٢.٨)

حوالي  كبير  حدود تخصيص  مع  إجما  ٨٣ة  من  م٪  الصندوق.  أصول  فصاعًدالي  الن  نظًرا  ن   ،

االقتص  في  المتوقع  المستوياللتعافي  العالمي وسط  التكلفةاد  منخفضة  للسيولة  المحتملة  المرتفعة  ،  ت 

ا قد  ، مباح قوية من مستويات منخفضةي وضع جيد لتحقيق أر في جميع أنحاء العالم ف  فإن الشركات

 ..الصندوق يفيد

 

تاريخه ى منذ بداية الشهر وحت صكوككل من صناديق األسهم والمكاسب  –لصناديق المشتركة ا  
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*٥٠٠س اند ا  معدل التضخم في الواليات المتحدة  معدل البطالة في الواليات المتحدة  

 
  

   

يمؤشر مديري المشتريات جي بي مورغان العالم  مؤشر سوق دبي المالي*    التضخم السعودي 

 

  
   

وظبي الماليبمؤشر سوق ا سعر خام برنت  ططمخ   معدل التضخم في اإلمارات العربية المتحدة 

 
 

 
 .   ٢٠٢١ مايو ٣١من تاريخ  ااألرقام والرسوم البيانية في التقرير مصدرها أبحات بلومبرغ ومصرف أبوظبي اإلسالمي. البيانات اعتبارً جميع 

 ٢٠٢٠ يونيو ١من تاريخ  ١٠٠إلى معدلة *
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ي ي اإلسالم  ا   يبذل مرصف أبوظب  
ً
ي اعتقادهجهود  

م أي ضمانات أن المعلومات أو اآلراء أ معقولة للحصول عىل المعلومات من مصادر ف 
ّ
ي ال  يقد ي اإلسالم  نهاي موثوقة، ومع ذلك، فإن مرصيف أبوظب  

ي االعتمادي عليها أو الترصف بموجبها ، من دون بذل المزيد من التحقق منها عين طريق مصدر آخر  
ة دقيقة وموثوقة وكاملة، وال ينبغ  ي هذه النشر  

 .الواردة ف 

ر ناجم عن أي ترصف أو إغفال يتمي ي أي مسؤوليةي مهما كان نويعها عن أي خسارة او ض  ي اإلسالم  ية،ي حيث تم إعدادي    نتيجة اتخاذه وال يتحمل مرصفي أبوظب   ي هذه النشر  
للمعلومات الواردة ف 

ي فإنه لن  ، وبالتال  ي تياريي    خ ووقت معي ّ   
ة تم إعدادها ف  ي هذه الوثيقة ألغراض اإليضاح فقط، وليست معدة إلجراء أي معامالت بناء عليها .إضافة إل أن هذه النشر  

البيانات/المعلومات المتضّمنة ف 

ي 
 
ا ي أو مؤشر

ا
ورة دليل ي بالرص  قة بتحديد مدى مالءمة النشاط االستثماري، حيث أن األداء السابق ال يعتب 

ّ
ي تطرأ عىل أي من العوامل األخرى المتعل  

ات الب  ي السوق أو التغب ّ  
ات اليالحقة ف  يتضّمن التغب ّ

ة قد ال تتناول كافة الجوانب والعوامل المتعلقة بأيي استثمار معي ّ ي أو أدوات مالية، وكافة البيانات  ي هذه النشر  
ي أن محتوى المعلومات الموضحة ف 

 
ي ألي نشاط استثماريي، علما عىل األداء المستقبىل 

ي مضمونة من ناحية الدقة ي غب  قة بالتوجهات المستقبلية تعتب 
ّ
 .المتعل

ي ال يضمن تسلسل أو دقة  ي اإليسالم  ي فإن مرصف أبوظب   ها من المصادر عىل مستوى العالم، وبالتال  ة عىل بيانات/معلومات تم الحصول عليها من أسواق األوراق المالية وغب  قد تحتوي هذه النشر

وط  ة، يخضع للشر ي هذه النشر  
ي تابعة له .إضافة إل ذلك، فإن تقديم بعض المعلومات/البيانات المحددة ف  ة بواسطة أي أطرياف ثالثة غب  ي هذه النشر  

أو اكتمال أو توقيت المعلومات الواردة ف 

ي فيها
 
ي طرفا ي اإلسالم  ي مرصف أبوظب   ي يعتب   

ي االتفاقات األخرى الب   
 .واألحكام المنصوص عليها ف 

ي أن يقويم بمفرده بمسألة التحقق من دقة واكتمال هذه المعلومات ومدى موثوقيتها ومالءمتها، ويتوجب   
ة، فينبغ  ي هذه النشر  

أي شخص ينوي االعتمادي عىل/أو استخدام هذه المعلومات الواردة ف 

اء أو االستشاريي  ي المهنيي  ي المختصي  ي ة ومحددة مني الخب 
ّ
 .عليه الحصول عىل استشارة مستقل

ي   
، أو اإلفصاح عن محتوياته، أو توزيعه ألي شخص اخر او كيان قانون  ي أغراض التداول أو إعادة النشر  

ة عىل أساس الشية وألغراضي االّطالع فقط، وال ي يقصد بها االستخدام ف  تم تقديم هذه النشر

ة بحيازته مسؤولية التحقق  ي استخدام أو توزي    ع هذه المعلومات فيها بمثابة مخالفة للقواني  ي أو اللوائح المطّبقة .ويتحّمل أي شخص تكون هذه النشر عتب  ي أي منطقة اختصاص أو دولة حيث ي   
ف 

ي  ي بدوين الحصول عىل موافقة ضيحة من مرصف أبوظب   ة بواسطةي الغب  من واالّطالع عىل كافة القواني  ي المطّبقة منطقة االختصاص ذات الصلة ومراعاتها .وال يجوز إرسال أو ايستخدام هذه النشر

، كما ال يجوز استخدام  ي اإلسالم  ة ليلبيع أوي التوزي    ع عىل أيي وسائط،ي من دون الحصول عىل موافقةي كتابية مسبقة مني مرصف أبوظب   ي .وال يجوز للمستثمر أن يعرض أي جزء من هذه النشر اإلسالم 

ة إلعدادي قاعدة بيانات من أي نوع  .هذه النشر

اء أي أورياق مالية، أو تقديم أي استشارة  ، لبيع أو شر ي اإلسالم  ة ما يمكن اعتباره بمثابة طلب أو عرض أو تقديم رأي أو إبداء توصية من قبل مرصف أبوظب   ل أي من محتويات هذه النشر
ّ
ال يمث

م أي استشارات مالية أو ائتمانية
ّ
ة ال تقد ي هذه النشر

ّ
قة باألرباح أو مالءمة أية أوراق مالية لالستثمار، كما أن

ّ
يبية، أو أي خيدمات متعل  .قانونية أو محاسبية أو استثمارية أو ض 

ة أي مشورة أو توصية استثمارية مخصصة لالستخدام .وقد تم إعداده بشكل عام وبدون اإلشارة إل أي ظروف مالية فردية أو أهداف ماليية تخّصي الشخص الذي حصل عليها . ل هذه النشر
ّ
ال تمث

اتيجية االستثمارية المّتبعة عىل الظروف الفردية للشخص وأهدافه االستثماريةي، وقد ال تكون هذه األينشطة مالئمة لكافة األفرادي. إضافة  ، يعتمد مدى مالءمة النشاط االستثماري أو االسب  وبالتال 

ي من اإلديراك التام لكافة المخاطر، وتحديد ما إذا كانتي المعاملة المعنية مالئمة وصحيحة بناءاي عىل األهداف االستثمارية للشخص، والمواردي المادية 
ّ
إل ذلك، وقبل إجراء أي معاملة، فال بد

ها من العوامل والظروف ذات الصلة ات ويغب   .والتشغيلية، وكذلك الخب 

ة أو أي  ي هذه النشر  
، أي مسؤولية تجاهك أو تجاه أي شخص آخر ناشئة عن أي عدم دقة أو أخطاء أو نقص المعلومات ف  ي مباشر ي أو غب  ، سواءاي بشكل مباشر ي اإلسالم  ال يتحّمل مرصيف أبوظب  

ي  ة أوي غب  ار مباشر ي ذلك عىل سبيلي المثالي ال الحرص،ي اإلهمال المسؤوليةي عني أي أض   
ي تحتي أيي ظرف من الظروف، بماي ف  ي اإلسالم  ار تنشأ عن استخدامه. ولني يتحّملي مرصفي أبوظب   خسائر أوي أض 

ي ذلك   
ة، بما ف  ي بشكل خاص بإمكانية حدوث هذه المخاطر الناشئة عن استخديام هذه النشر ي اإلسالم  ي لو تم تحذير مرصف أبوظب   ة أو عرضية أو تبعية أو خياصة أو عقابية أوي تحذيرية، حب  مباشر

 .عىل سبيل المثال ال الحرصي، خسارة اإليرادات أو فوات الفرص أو األرباح الفائتة أو خسارة األعمال

ي  ي عن أو ال تتضّمن كافة العوامل المحتملة مثل المخاطر السوقيية ومخاطر السيولة والمخاطر االئتمانية .وقد يستخدم مرصف أبوظب   ّ ة عىل نماذج ال تعب  ي هذه النشر  
قد تعتمد البيانات الواريدة ف 

يعة اإلسالمية ، وقد يقوم ببعض التعديالت عىل التقييم، أو يستخدم بعض المنهجيات المختلفة الستثمار أمواله  اتيجيات استثمارية بموجب نماذج متعددة متوافقة مع أحكام الشر ي ايسب  اإلسالم 

ة ي هذه النشر  
ي الواردة ف  ي والنماذج غب   .الخاصة بناءاي عىل بعض المعايب 

ي بأي شكل من  ي اإلسالم  م مرصف أبوظب  
ّ
ي متاحية  ."وال يقد ي "وي"كما ه  ة ومحتوياته كافة "كما ه  ة عىل عاتق المستثمر وحده، كما أنه تم تزويد هذه النشر تقع مسؤولية استخدام هذه النيشر

ة ق بهذه النشر
ّ
، أي ضمانات فيما يتعل

ا
ي أو ضاحة

 
 .األشكال، ضمنا

اليت
ّ
ي معد  

ات ف  ي السندات المالية بعض المخاطر والنتائيج المختلفة .وقد تختلف قيمةي وعوائدي االستثماراتي الخاصة بك بناءاي عىلي التغب ّ  
ي واألسعاري  العائد يتضّمن االستثماري ف  وأسعار الرصف األجنب  

يبية  ي المستثمر .وقبل اتخاذي القريار االستثماري، عىل المستثمرين اللجوء إل مستشاري  هم فيما يخّصي اآلثار القانونية والتنظيمية والرص  ها من العوامل، كما توجد إمكانية خسارة المبلغ األساس  وغب 

 .ويالتجارية واالستثمارية والمالية والمحاسبية، الناتجة عن االستثمار

ة وقراءتها بعناية وفهم  ة، يقّري المستثمر بأنه عىل علم تام بوجودي مخاطر تصاحب األنشطة االستثمارية المختلفة، إضافة إل تحّمله المسؤولية الكاملة عن حيازة هذه النشر باستالم هذه النشر

ة، وأن يسغ المستثمر للحصول عىل استشارة مالية مستقلة، عند اللزوم، لتقييم مدى مالءمة النشاط االستثماري المحددي الواردي  ي هذه النشر  
ق بأي أنشطة استثمارية واردة ف 

ّ
محتوياتها، فيما يتعل

ة، حيث يتحّمل المستثمر وحده الميسؤولية عن قراراته االستثمارية ي هذه النشر  
 .ف 

 


