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 التحديثات الكليةـ  العودة إلى الوضع الطبيعي  

conomic and political uncertainties` 
 

بداية  منذ

 العام

منذ بداية 

 الشهر
 فئات األصول إقفال

 ٥٠٠ند بي أ إس 3714 1.11%- 1.11%-

 ي إي أمآس سي إم إ 1330 3.15% 3.15%

 ي العالميآس سي إم إ 2662 0.91%- 0.91%-

ي جي سي آس سي إم إ 564 2.82% 2.82%
 سي

 النفط 54.85 7.74% 7.74%

 الذهب 1848 2.47%- 2.47%-

14bps 14bps 1.066 الخزانة األمريكية 

 

منذ بداية 
العام )نقطة  

 اساس (

منذ بداية 
 الشهر)نقطة اساس (

 العائدمعدالت  إقفال
ةالرئيس  

 ليبور 0.202 3.7- 3.7-

 يوريبور 0.548- 0.3- 0.3-

 تيبور 0.079 0.0 0.0

 سيبور 0.815 0.3- 0.3-

 إيبور 0.340 17.2- 17.2-

 هيبور 0.243 10.9- 10.9-

 

ة بدايمنذ 

العام نقطة  

 اساس 

منذ بداية 

 الشهر)نقطة اساس (

)سي دي ات قايض م إقفال

ةسياديال إس(  

 أبوظبي 44.5 6.1 6.1

 السعودية 67.6 1.8 1.8

 الكويت 45.7 1.1- 1.1-

 البحرين 247.4 6.5 6.5

 عمان 335.8 25.7- 25.7-

 تركيا 310.3 5.6 5.6
 

ث الرئيسي القادمالحد  

ي آماراتي ماركيت لمشتريات اإلمؤشر مديري ا
 03.02.2021 إتش إس 

 05.02.2021 معدل البطالة في الواليات المتحدة

 10.02.2021 مؤشر أسعار المستهلكين يناير الواليات المتحدة

 ٢٠٢٠لعام  ٤الناتج المحلي اإلجمالي الربع 

 10.02.2021 السعودية

 ٢٠٢٠لعام  ٤اإلجمالي الربع  الناتج المحلي
 12.02.2021 المملكة المتحدة 

 18.02.2021 اجتماع البنك المركزي التركي
 

 جهات االتصال

PhD, FRM ،قيس داشراوي 

 رئيس استشارات االستثمار

kais.dachraoui@adib.com  

  سيف العلكيم

المصرفية المميزة، رئيس الخدمات 

ت والخدمات المصرفيةإدارة الثروا  

saif@adib.com   

  

 

 نظرة عامة 

توقعات في ظل  لى حد كبير على األسواقإ، حيث هيمن االنتعاش ةإيجابي ٢٠٢١عام  ايةبدكانت 

ــي بل ــت  االقتصاد العالمي مدعوما  بانتعاش   ١.٩بطرح اللقاحات والحــوافز الماليــة األمريكيــة الت

ثقــة المســتثمرين. عــزز  وهو ما س األمريكي الجديد جو بايدنيئوالتي طرحها الرتريليون دوالر 

ي بنك االحتياطي  في سياسة األسواق من تضييق محتمل في مخاوف  هناك في حين، كانت ل الفيدرا

مكانيــت تضــيق إ دحــ  الفيــدرالياالحتيــاطي رئيس ن أال إارتفاع كبير في التضخم. بمع توقعات 

ــى إلبقــا ابتعهد  لت اجتماعخر آحتياطي الفيدرالي في الا وكان. السياسة النقدية في وقت قريب  عل

دون ت يير   ربحالبنك المركزي األوروبي على معدالت ال بقىأالوتيرة الحالية من شرا  السندات. و

ــع والوتيرة من شرا  األصول.  نفس على الحفاظمع  ــع مطل ، ٢٠٢١ارتفعــت األســهم العالميــة م

ــى ٪ مرتفعا  ١سنوات عالمة  ١٠ق عائد الخزانة لـاختر بينماوبل ت مستويات قياسية جديدة،   ألعل

الفيــدرالي وتزايــد االحتيــاطي االتجاهات في أعقاب بيــان  انعكست أشهر. في حين١٠ مستوى في

 ن حاالت كوفيد.أالمخاوف بش

  مقدمة عامة 

ــع جمــالي . وجا  الناتج المحلي اإلفي الواليات المتحدة كانت البيانات االقتصادية متباينة • للرب

ــى  ٪ ربعيــا  ٤الرابع عند  ــن التوقعــات أســنوي،  أســاسعل ــى م ــع ٤.٢دن ٪ ٤.٣:  ٣٪ )الرب

ــع ينــاير،   ا  ملحوظ ا  الحكومي واالستهالكي تأثير لإلنفاق(، وكان ربعيا   على النمو. وفي مطل

ماركيتت  )حيث ارتفع المعيــار الرئيســي االقتصادي، النشاط  تحسن في لىإمؤشرات تشير ال

   في ديسمبر.  ٥٥.٣مقابل   ٥٨.٠في قطاعي التصنيع والخدمات   األنشطة  كلل  (إس  شإت إن

ــى ث  ؤالموجة الثانية من الفيــروس ســوف تــ  أنمنطقة اليورو، يبدو في  • ــى االقتصــاد عل ر عل

فــي  (إس إتتتش يآ ماركيتت )انكمش مؤشر مديري المشتريات المركب قد المدى الطويل. و

ــن نقطــة فــي ينــ  ٤٧.٥منطقة اليورو إلى  ــ  قطــاع نق ٤٩.١اير م طــة فــي ديســمبر، وانخف

  .ا  قوي  ا  نمو شهدمقارنة مع قطاع التصنيع الذي   الخدمات كثيرا  

 هامة أخبار إقليمية 
فــي فبرايــر  النفط بحوالي مليون برميل يوميا   إنتاجالمملكة العربية السعودية بخف   تتعهد •

ــىع (بلس أوبك)معظم منتجي أعضا   إبقا ومارس كجز  من الصفقة مع  ــس  ل . اإلنتــاجنف

 المصدر: رويترز

ــل حومــة والقشــعانية اكتشفت • ــط جديــدين: حق ــي نف والســعة اإلجماليــة للحقلــين  ،الكويت حقل

 المصدر: رويترز. ا  از يومي قدم مربع من المليون    ٢.٧٨و يوميا   ال  برمي  ٣.٢٧١

ــون درهــم لــدعم ال ٣١٥أعلنت دبي عن حزمة حوافز اقتصــادية خامســة بقيمــة  • قطاعــات ملي

ــع إجمــالي الحــوافز  رتدية والتجارية التي تأثاالقتصا ــى إبكوفيــد. وبــذلك يرتف مليــار  ٧.١ل

  المصدر: عرب نيوزدرهم. 

ــث  (سترازينكا أوكستتروردأ) ستخدام الطارئ للقاحاالوافقت البحرين على  • وهــو اللقــاح الثال

 المصدر جولف نيوزالموافق عليت بعد فايزر بيونتك وسينوفارم. 

mailto:kais.dachraoui@adib.com
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ة ظل  البنوك تجذب األسواق الرئيسالصكوك ت            
 

 

 سنوت  ٥لـ    سي دي إسحركة التوسع السيادي لمقايضة  

 
 

 

 

 للصكوك*المتوقع  مؤشر العائد اإلجمالي  

 

* ٢٠٢٠ فبراير ١من تاريخ  ١٠٠معدلة إلى   

 

 

 حجم إصدارات الصكوك الشهرية الجديدة

 

 

 إس(  )سي ديالسوق اإلقليمية لمقايضة  في  التطورا 

بفضــل  ٢٠٢١ينــاير في شهر  أساسنقطة  ٢٦بواقع  سنوات ٥لتركيا لـ  السي دي إسهامش  ارتفع

ــ  ٢٠٢٠٪ فــي ديســمبر ١٤.٦ض وط التضخم المرتفعة مع معدل تضخم بنسبة  ٪ فــي ١٤)مقارنــة ـب

ــوفمبر  ــى بكثـيـ وهــو (، ٢٠٢٠ن ــن المأعل ــك المركــزي  عــدلر م ــىأ٪. و٧ـ٣المســتهدف للبن ــك  بق البن

٪ فــي اجتماعــت لشــهر ينــاير ١٧دون ت ييــر عنــد العائــد لمعــدالت  اإلرشــادي هى مؤشرالمركزي عل

واصل واضعو ومع ذلك،   في الشهر السابق.  أساسنقطة  ٢٠٠، في أعقاب ارتفاع كبير بواقع  ٢٠٢١

بحــوالي  سنوات لــدى عمــان ٥لـالسي دي إس هامش  ارتفعفيما  ،موقفهم المتشددالتمسك ب اتالسياس

ى  نذم  أساسنقطة   ١٣ بداية الشهر وحتى تاريخت بفضل انتعاش أسعار النفط التي خففت الض وط عل

 ٢٠٢١٪ من الناتج المحلي اإلجمالي في عام ٨يبلغ عجز الميزانية لعمان  أنالعجز المالي. ويتوقع 

ــل الــنفط أ )مفترضــا   ـائ  فــي الميزانيــة فــي عــام  ٤٥ن متوســط ســعر برمي دوالر( بينمــا يســتهدف ـف

كبير للبحرين والكويت بينما ارتفع الهامش  إس بشكلالسي دي  شهام ، استقرآخرب . من جان٢٠٢٥

الل خــ  أســاسنقــاط  ٦و أســاسنقاط  ٣بواقع  يوأبو ظببشكل طفيف لدى المملكة العربية السعودية 

 . ٢٠٢١يناير 

 ٢٠٢١في عام متوازنة بداية  

على   ينمستقر  وصكوك داوجونز  أفريقيالمنطقة الشرق األوسط وشمال    (ند بي أس  إ)  صكوك  مؤشراظل  

لكهربا    ،وكان أدا  القطاعات الحكومية جيدا    .٢٠٢١ينايرشهر  نطاق واسع في   ل حيث قلصت السعودية 

لكات   أيضا  . وقلصت  أساس نقطة    ١٦٣قع  ابو  صناعاتو  أساس نقطة    ٢٠٤بواقع    ٢٢ وتقلص ٢٧ممت  ،

ا  احية أ. من نأساس نقطة    ١٢٢صندوق الثروة السيادي في البحرين بواقع   أد لصكوك خرى، انخف   ا

على التوالي. وقاد   أساس نقطة    ٢٧٨أساس ونقطة    ٤٨٦، وارتفعت بواقع  ٢٤وعمان    ٢٤السيادية للشارقة  

 صدرأ. واألول يأبو ظبة إصدار الصكوك للبنك األهلي التجاري وبنك  لرئيسأحجام صكوك األسواق ا

بنسبة  إضافية ١ األولالشق    الصكوك   فئة  ر منمليار دوال  ١.٢٥  بقيمةصكوكا   البنك األهلي التجاري  

ة نقط ٦٢.٥  نحوالتي قادت البنك الى تقليص التسعيرة النهائية بواقع كبير    االكتتابأضعاف    ٣.٦ت طية  

لوقتلإلصدارات الدائمة في منطقة الخليج. في   األدنى  القسيمةهي  ٪، و٣.٥الى    أساس ل ت  ا نفست، ب

أضعاف ومتوســط  ٣.٠مليون دوالر. وبلغ االكتتاب  ٥٠٠ول األ يأبو ظبإصدارات الصكوك لبنك 

  ي البنك في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.  أل  األدنىهي  ٪، و١.٤١١القسيمة المحمولة  

 التطورا  الجوهرية 

ــس للكويت  متن نظترة ستلبية  AA-تصتنيرها  ( ند بيأ )إسأكد  وكالة ، ٢٠٢١يناير  ١٥في  • ، وتعك

ــة، والنضــوب المســتمر ل قصيال  ىعلى المد مخاطر صــندوق االحتيــاطي ل ر والمتوسط نتيجة الض وط المالي

 .بطيئةالعام وإصالحات هيكلية 

ــة  تروليتةالشركة العربية لالستثمارا  البوقعت  • ــة بقيم ــة تســهيالت تعاوني  ١٢٥وشركة أكــوا بــاور اتفاقي

 كوا باور.المستقبلية لشركة أ   اإلنتاجسنوات لدعم نمو خطوط  ٥مليون دوالر لمدة 

ــي مصــر، اتفاقية استحواذ دولي لالستحواذ علــى  أول يوقع األول أبو ظبيبنك  • بنــك أعمــال البنــك اللبنــاني ف

 عودة.  

ومقرهــا  أبو ظبي TwoFour54لتقديم خدمات التبريد لشركة  اًعامت  ٣٠  مدتها اتراقية خدماتوقع  تبريد •

 متر مربع. ٢٧٠.٠٠٠الجديد ياس كرييتف هوب على مساحة 

 

 

 

 

 

 

 

بب على  

 



 

السوقالتقرير الشهري ألداء    
 

Page | 4 Confidential 

 

تعر  عائد أعلى من البنوك االقليمية   ٧.٥المجموعة  صكوك    

 
 

٥.٦٢٥مقابل صكوك ممتلكات    ٧.٥صكوك المجموعة    

 
 

 

 

 الصكوك مقابل منحنى عائد أي جي كروب االمريكي

 

 

 

   إتش المالية مجموعة جي إف  

 ١٩٩٩مجموعة جي إف إتش المالية هي بنك استثماري إسالمي مقره البحرين تأسس في عام  •

ــول  ٢.٠اإلدارة بقيمــة  حــتت مليار دوالر وأصــوال   ٦.١بقيمة  ويمتلك أصوال   مليــار دوالر بحل

ــع ٢٠٠ أكثر من المتوفرةاألراضي وتبلغ مساحة ، ٢٠٢٠سبتمبر  ـدم مرب ــون ـق تضــم كمــا . ملي

جموعة ثالث شركات تابعة وهي جي إف إتش العقارية وجي إف إتش كابيتال وبنك الخليج الم

  التجاري.

أشهر  ٩اإليرادات خالل  ٪ من ٣١مصرفي )االستثمار ال  ( iتتمتع المجموعة بتنوع اإليرادات ) •

٢٠٢٠( )ii) ( ٢١البنوك التجارية٪،) (iii)  ــي نــد ســي، أالملكيــة واالســتثمارات المشــتركة )ب

ـة والتعلــيم ١٣ ــن خــالل الخــدمات الماليـ ـارات ) (ivوالضــيافة، ) والترفيــت٪( م  (v)٪( و٦العقـ

 ٪(. ٢٩الخزينة )

 ة واإليــرادات الدوريــة )األصــول المــدرة للــدخلتحول البنك نحو نموذج أعمال المصادر الثابت •

ــن الصــفقات القائمــة )صــفقة أو قائمــة  ــى الثابت القائمة على الرسوم ومنخفضة المخاطر( م عل

 إلى جانب ذلك، وسعت المجموعة وجودها في أوروبا وأمريكــا .مشروع( على مصادر الدخل

ثل مراكز التسوق والمســتودعات في المشاريع العقارية التي تدر اإليرادات الدورية م خصوصا  

 .ومراكز البيانات وغيرها

ســعار الــنفط.  وانخفــا  أ ١٩-جائحــة كوفيــد أثنــا نموذج أعمال المجموعة بع  المرونة  قدم •

الى  ٪ سنويا  ١٢.٦، انخف  السقف األعلى للمجموعة بنسبة ٢٠٢٠خالل التسعة األشهر لعام 

ستثمارية السليمة والعمليات القوية المتعلقــة مليون دوالر، وبفضل العمليات المصرفية اال ٢١٤

  زانة كذلك تسليم الوحدات المكتملة لمشروع هاربر هايتس الرائد في البحرين.بالخ

تعتمد المجموعة على نظام التمويل بالجملة. اليزال لدى المجموعة نســبة ت طيــة ســيولة قويــة  •

ى إ. ٢٠٢٠في سبتمبر  فضع  ١.٩لى نسبة حقوق الملكية إ  األصول٪ وانخفا  صافي ١٤٢ ل

ــك، لــدى البنــ  ــع نســبة رأس مــال  ك رســملةجانب ذل ــى ١٣.٦ عنــدكافيــة م ٪، فــوق الحــد األدن

 ٪.١٢.٥للمتطلبات التنظيمية 

ــح وتقــدم ســعر ، ١٠١.٢تتداول حاليا عند  ٢٥ ٧.٥المجموعة صكوك  •  والعائــد٪ ٧.٥ م ــر  رب

ــنأ ا  جيــد ا  ٪. عالوة على ذلك، تقدم صكوك المجموعة اختيــار٧.١٤ المتوقع ــى م ممتلكــات  عل

ــي فــي التنفيذ المواصلة و يش االقتصاداتعناالس انعكا ونتوقع .٢٤ 5.625 سلس للمشاريع الت

  مقاييس االئتمان للمجموعة.  على إيجابيا  عداد اإل  طور

 اسم المصدر
العائد 

 المتوقع

)٪( 

 االستحقاق تاريخ اإلصدار

إجمالي اإلصدار 

)مليون دوالر 

 أمريكي(

 الدولة

٠١/١٤/٢٠٢١ ١.٤١١ بنك أبوظبي األول   ٠١/١٤/٢٠٢٦  
٥٠٠ 

 اإلمارات

٠١/٢٦/٢٠٢١ ٣.٥٠٠ بنك األهلي التجاري   ١٠/٨٢/٢٠٣٠  
١,٢٥٠ 

 السعودية

 

 

 

ةظل  البنوك تجذب األسواق الرئيسالصكوك ت            
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اإلقليمية داء األسواق  أ  

توزيع األرباح ٪  

 شهر  ١٢

لى  إالسعر  
القيمة  

الدفترية )عدد  
  ١٢المرات(  
 شهر

لى  إنسبة السعر  
الربح )عدد  

  ١٢المرات(  
 شهر

التداول بالمليون  

 دوالر األمريكي

 األسهمحجم  

 بالمليون  

القيمة السوقية  

بالمليار دوالر  
 أمريكي

  يير٪مؤشر الت

منذ بداية  البلد اإلغالق السابق
 العام

 شهر

 أبوظبي 5,593.48 10.9 10.9 215.0 71.9 105.3 22.2 1.6 4.3

 دبي 2,654.06 6.5 6.5 77.4 95.9 38.9 13.3 0.9 3.6

 المملكة العربية السعودية 8,702.55 0.1 0.1 2,412.3 215.5 2,594.6 33.9 2.1 2.4

 الكويت )جميع األسهم( 5,780.03 4.2 4.2 108.7 450.8 172.5 37.8 1.4 3.4

 عمان 3,653.22 0.2- 0.2- 11.4 11.8 4.0 13.2 0.7 6.9

 البحرين 1,462.61 1.8- 1.8- 22.4 5.0 1.6 14.2 1.0 4.6

 قطر 10,473.50 0.4 0.4 150.0 38.4 47.2 18.2 1.5 3.8

 حركة المؤشر اإلقليمية*

 
* ديسمبر ٣١من تاريخ  ١٠٠معدلة إلى   

 

في سوق دبي المالي ن وخاسرينمسة رابحيأعلى خ  

منذ بداية 
 الشهر

منذ بداية  نوالخاسر
 الشهر

 نوالرابح

 اإلمارات للمرطبات   %247.3 الحة القابضة  الخليج للم 10.6%-

-7.9% 
  اإلسكندنافيةالعربية  
 للتأمين  

31.2% 
 سوق دبي المالي  

-7.9% 
دي إكس بي 
 إنترتينمنتس 

14.8% 
اإلمارات لالتصاالت  

 المتكاملة  

-6.8% 
الرمز كوربوريشن  

 والتطوير    لالستثمار
12.6% 

بنك اإلمارات دبي  
 الوطني  

-5.0% 
رات  مصرف اإلما

 اإلسالمي  
12.4% 

بي إتش مباشر  
 للخدمات المالية  

 
 أعلى خمسة رابحين وخاسرين في سوق أبوظبي لألوراق المالية

منذ بداية 

 الشهر

ذ بداية من نوالخاسر

 الشهر

 نوالرابح

 تكافل  %29.5 فودكو الوطنية 16.4%-

 مجموعة أغذية  %24.7 أبوظبي الوطنية للفنادق  12.1%-

-11.2% 
ظبي الوطنية لمواد أبو

 البنا  
24.1% 

شركة الخليج للصناعات 

 الدوائية 

-8.1% 
رأس الخيمة لصناعة 

األسمنت األبي  والمواد 

 اإلنشائية 

19.0% 

 يمة العقارية رأس الخ

 إيزي ليس  %18.2 اإلتحاد للتأمين  7.1%-

 

 ية سواق اإلماراتالزخم اإليجابي لأل  استمرار

ــةمنذ  أساسعلى راتية األسهم اإلما أستمر زخم ــت ) بداي ــى تاريخ ينــاير  ٢٥الــى  ٢٠٢٠ديســمبر  ٢٥الشــهر وحت

ـب٢٠٢١ ــي المــالي بنسـ ــة وســوق دب ألوراق المالي ــث ارتفــع ســوق أبــوظبي ـل ـوالي، ٧.٧٪ و٩.٦ة ( حي ٪ علــى التـ

ــط تفــاؤل  نمــا بــيللمخــاطر  الرغبةبالتحسن في  أساسامدفوعين   ١٩-توزيــع لقــاح كوفيــد بشــأنالمســتثمرين وس

ــة  .زمة حوافز أخرى محتملة في الواليات المتحدةوح باإلضافة إلى ذلك، تعززت برفع الحصــار عــن قطــر وبداي

ــبن ورى المســتثمرأنشطة الطيران والتجارة. من حيث القيمة، اشــت ــة  ا  ســهمأ  األجان ــي  ٧٤٣بقيم مليــون درهــم ف

ــة  نخذيآ مليون درهم في سوق دبي المالي،  ٤١٢سوق أبوظبي لألوراق المالية و بعين االعتبــار التقييمــات المريح

٪ ١٥.٥مثــل االتصــاالت )  تاإلمــارا الجيد ألســواق  األدا ة ، دفعت القطاعات الرئيسإقليميا  لبع  القطاعات. 

ــة ١٠.٤٪ لسوق دبي المــالي( والبنــوك ) ١٣.١أبوظبي لألوراق المالية ولسوق  ألوراق المالي ٪ لســوق أبــوظبي ـل

ــة و ٩.٣عقارات ) ٪ لسوق دبي المالي( وال ٨.٤و  ألوراق المالي ــي المــالي(. ٦.٢٪ لسوق أبوظبي ـل ٪ لســوق دب

في الشركات. وعلى مســتوى  نبيةاألجزيادة الملكية  بآفاقمدعوما  اإليجابيوبد  مؤشر االتصاالت على الجانب 

( وبنــك ٪٧.٧)  اإلسـالمي٪( وبنك دبي ١٠.١، قادت المؤشرات الثقيلة المكاسب مثل إعمار العقارية ) األسهم

ــة ١٣.٠)  أبوظبي األول ألوراق المالي ٪(. وانخف  متوسط األحجام اليومية لسوق دبي المالي وســوق أبــوظبي ـل

ــى  أســاس٪ علــى ١٩بنســبة  ـهري الــى  أســاس٪ علــى ١٤ون وملـيـ  ٢٠٧شــهري ال ــى  ١٠١شـ مليــون درهــم، عل

 التوالي.

ــة  صاعديالت االتجاه ٢٠٢٠تتبع مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية منذ أبريل  ــت مقاوم ــة ولكــن واج عنــد عالم

ــ  أ ن يكسر هذا المستوى. وربما أ ، يجب على المؤشر التصاعدي ت. وليستمر في زخم٥.٧١٥ ــر بع ــر المؤش ظه

ــر عنــد مســتوييالتصحيحات عند  ــر ســوق ٥.٢٥٥و ٥.٤٠٠هذا المستوى ودعمت مستويات المؤش ــت مؤش . وواج

 ٢.٥٨٠. ودعم المســتويات عنــد النقــاط ـ التصاعدي اتجاهت حجم عنأ نقطة وربما  ٢.٨٠٧دبي المالي مقاومة عند 

 .٢.١٣٠و ٢.٤١٠و

 اإلقليميةالعناوين األكثر قرا ة للشركات  

 إمارات لصفقة سندات ا  وكبنك اإلمارات دبي الوطني يعين بن

 بنك أبوظبي األول   مليار يوان صيني من سندات فورموزا ١.٥يجمع  بنك أبوظبي األول

 بنك أبوظبي األول  في مصر ةيشتري بنك عود لبنك أبوظبي األو

 شعاع شعاع كابيتال تستثمر في خدمة بث موسيقى ان امي

 بترول أبوظبي الوطنية حطة خدمات في السعوديةم ١٥بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع تستحوذ على 
أعمال نها أوقفت  إ ،أكبر شركة تطوير عقاري في دبي ،الرئيس التنفيذي لشركة إعمارقال 

 إعمار البنا  الجديدة 

 

الوفرة نتيجة المعنويا  التجارية اإليجابيةاألسهم اإلماراتية ت         
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ئمة صناديق االستثمار المشتركةاق  

داية منذ ب

 العام

منذ 

بداية 

 العملة الشهر

صافي 

قيمة 

 اسم الصندوق الترقيم الدولي  األصول

2.35% 2.35% USD 11.96 LU1060357412 دبي الوطني سيكاف للفرص في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا صندوق اإلمارات "A" 

2.01% 2.01% USD 14.19 IE00BYMM2054 (أولد ميتشوال) ميةصندوق األسهم العالمية اإلسال 'D' 

1.76% 1.76% EUR 15.34 JE00B5V8LK49  العالمية المحدود للصكوكصندوق اإلمارات 

1.45% 1.45% USD 6.73 AFB007013901 صندوق األهلي لمؤشر أمريكا الشمالية 

1.32% 1.32% USD 9.95 LU1654397329  األوسط وشمال أفريقيا "صندوق اإلمارات دبي الوطني سيكاف للفرص في منطقة الشرقA" 

1.00% 1.00% EUR 13.19 LU0923115892  فرنكلين للصكوك العالمية صندوق"A" 

0.91% 0.91% USD 14.34 LU0792757196  شريعة لألسهم العالمية "  تمبلتونصندوقA" 

0.86% 0.86% USD 14.93 LU1484867434 سهم الهنديةاإلمارات لأل قصندو 

0.77% 0.77% SAR 1.09 AFB007482106 األسهم الخليجيةباألهلي للمتاجرة ق صندو 

0.70% 0.70% USD 19.44 AEDFXA1T6467  دخل المشرق اإلسالمي صندوق 

0.53% 0.53% AED 5.70 LU1590082662  يت زد اإلسالمي ـ الصكوك العالمية "إيت زد متعدد األصول ـ إصندوقA" 

 )دوالر( ”D“ لاشوتيمولد أ اإلسالميةسهم العالمية األصندوق 

 
 ٢٠٢٠يناير  ١من تاريخ  ١٠٠معدلة إلى *

 

 )دوالر(  ”D“أولد ميتشوال    األسهم العالمية اإلسالمية  صندوق

 

 

 

 مرترعة  ظل صناديق األسهم العالمية 

ــةمنــذ  أساسفي منطقة خضرا  على  أغلقت، معظمها ا  صندوق ٣٠يتنا ـل ت ط  • ــت  بداي ــى تاريخ الشــهر وحت

ــة حيث حققت المكاسب،  حزمة ناديق األسهم(، وقادت صيناير ٢٥إلى  ديسمبر ٢٥) أسواق األسهم العالمي

ــي حــين، يبــدو ٢٠٢٠الزخم الذي شهدتت منذ الربع الثالث لعــام  فيةل على خقمة جديدة  ــى  أن. ف الــزخم يتالش

ــةمــن االقتصــادات  مــؤخرا   ــة األمريكي ــة واألوروبي ــة علــى الحزم ــي الموافق ــة، بســبب التــأخير ف  األمريكي

 غالق الجزئي المستمر. واالفتقار للقاحات واإل ١٩-بكوفيد اإلصاباتوارتفاع أعداد  المقترحة مؤخرا  

ـناديق لصــندوق األدا  المتكــان  • ــة الصـ ــز مــن ت طي ـارا مي ــة "لألســهم  تاإلمـ ــي( " )Aالهندي دوالر أمريك

ــت(. ٨.٦)  ــزى ٪ منذ بداية الشهر وحتى تاريخ ــز إ المت األدا ويع لــى إ لــى تخصــيص االســتثمار العــالي مي

 ة. يقوائدات ع ترعاية الصحية، التي وفرسلع الكمالية وال وال  تقنية المعلوماتاعات قط

ــة متعــددة  يت زدإ صندوق  هامشيا  انخف   • ـدرهــم إمــاراتي( ) "A" األصــولللصــكوك العالمي ٪ منــذ ٠.٨)ــ

ــزى  بداية ــة واالحتيــاطي  تراجــعالشهر وحتى تاريخت(. ويع ــر  العــالي للصــكوك العالمي األدا  الــى التع

 صناديق األسهم خالل الفترة. أتبطأ لنقدي التي ا 

  العالمية اإلسالمية  ألسهم  اصندوق   (أولد ميتشوال)

ــق مــع أ مية المشترك القــديم هــو صــندوق عالمية اإلسالألسهم ال صندوق ا  ٢٠١٦عام  طلق فيأ  ســهم مفتــوح متواف

ــة )ليســتثمر  سـالميةأحكام الشريعة اإل ــي أســهم األســواق المتقدم ــر  ٦٣ف للواليــات المتحــدة(. فــاق أدا  ٪ التع

ــط رأس المــال( مــع عائــد أ  إس) اإلرشاديالصندوق مؤشره  ند بي طورت مؤشر الشريعة اإلسالمية كبير متوس

ــة ٪٧.٠بنسبة  ـدفتر للســوق( و٢٥.٩ )مقارن ــة ٩.٣٪ نســبة اـل منــذ التأســيس علــى و واحــد ٪( لعــام١٦.٤٪ )مقارن

ــي قطاعــات  ــة التوالي. وكان توزيــع األصــول ف ــة الصــحية )٢٨.٤لمعلومــات )ا تقني ٪( والســلع ١٩.٣٪( والرعاي

ــركات وطــرح اللقــاح والحــوافز  أربــاحلتوقعات انتعــاش  ٪(. ونظرا  ١٧.٠الكمالية ) ــي الو اإلضــافيةالش اليــات ف

 ربما يعود بالنفع على الصندوق. ا  مستمر ا  المتحدة، فان وضع األسواق العالمية سيشهد انتعاش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واق العالمية تتطلن نحو االنتعاشالصناديق االستثمارية ت األس          
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 معدل التضخم في الواليات المتحدة يات المتحدةمعدل البطالة في الوال *٥٠٠بي ند أ س إ 

   
   

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

   
   

 معدل التضخم في اإلمارات العربية المتحدة مخطط سعر خام برنت *المالي أبوظبيسوق مؤشر 

 
  

   .٢٠٢١ يناير ٣١يخ من تار م البيانية في التقرير مصدرها أبحات بلومبرغ ومصرف أبوظبي اإلسالمي. البيانات اعتبارا  األرقام والرسوجميع 

 ٢٠٢٠ فبراير ١من تاريخ  ١٠٠معدلة إلى *
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DIS CLAIMER: 

A DIB uses reasonable efforts to obtain information from sources which it believes to be reliable; however, A DIB makes no representation that the 
information or opinions contained in this publication are accurate, reliable or complete and should not be relied on as such or acte d upon without further 

verification. Moreover, wherever compliance with Shari’a is stated it refers to the general principles and rules of  Shari’a as determined and interpreted by 

the Fatwa and Shari’a Supervisory Board of ADIB. 

A DIB accepts no responsibility whatsoever for any loss or damage caused by any act or omission taken as a result of the information contained in this 
publication. Data/information provided herein is intended to serve for illustrative purposes only and are not designed to initiate or conclude any 
transaction. In addition, this publication is prepared as of a particular date and time and will not reflect subsequent changes in the market or changes in 
any other factors relevant to the determination of whether a particular investment activity is advisable. Past performance is not necessarily a guide to 

future performance and should not be seen as an indication of future performance of any investment activity. The information contained in this 
publication does not purport to contain all matters relevant to any particular Shari’a compliant investment or financial instrument and all statements as to 

future matters are not guaranteed to be accurate. 

This publication may include data/information taken from stock exchanges and other sources from around the world and A DIB does not guarantee the 
sequence, accuracy, completeness, or timeliness provided thereto by unaffiliated third parties. Moreover, the provision of certain data/information in this 

publication is subject to the terms and conditions of other agreements to which A DIB is a party.  

Anyone proposing to rely on or use the information contained in this publication should independently verify and check the accuracy, completeness, 

reliability and suitability of the information and should obtain independent and specific advice from appropriate professionals or experts. 

This publication is provided on a confidential basis for informational purposes only and is not intended for trading purposes or to be passed, disclosed or 
distributed to any other person or entity in any jurisdiction or country where such use or distribution would be contrary to laws or regulations. It is the 
responsibility of any person in possession of this publication to investigate and observe all applicable laws and regulations of the relevant jurisdiction. This 
publication may not be conveyed to or used by a third party without the express consent of A DIB. The investor may not offer any part of this publication 

for sale or distribute it over any medium without the prior written consent of A DIB or construct a database of any kind. 

None of the content in this publication constitutes a solicitation, offer, opinion, or recommendation by A DIB to buy or sell any Shari’a compliant security, 

or to provide legal, tax, accounting, or investment advice or services regarding the profitability or suitability of any Shari’a compliant security or 

investment and further does not provide any fiduciary or financial advice.  

This publication does not provide individually tailored investment advice and is prepared without regard to the individual financial circumstances and 
objectives of person who receive it. The appropriateness of a Shari’a compliant investment activity or strategy will depend on the person’s individual 
circumstances and objectives and these activities may not be suitable for all persons. In addition, before entering into any transaction, the risks s hould be 
fully understood and a determination made as to whether a transaction is appropriate given the person’s investment objectives, financial and operational 

resources, experiences and other relevant circumstances.  

A DIB shall not, directly or indirectly, be liable in any way to you or any other person for any inaccuracies or errors in or omissions from this publication or 

loss or damage arising from the use of this publication unless except where negligence or misconduct is proven on part of ADIB, shall  A DIB be liable to you 
for actual direct, indirect, incidental, consequential, special, punitive, or exemplary damages even if A DIB has been advised specifically of the possibility of 
such actual damages, arising from the use of this publication, including but not limited to actual loss of revenue, opportunity, or anticipated profits or lost 

business. 

Data included in this publication may rely on models that do not reflect or take into account all potentially significant factors such as market risk, liquidity 
risk, and credit risk. A DIB may use different Sharia’ compliant investments strategies, make valuation adjustments, or use different methodologies to 

invest its own Shari’a compliant funds based on metrics and models that are not stated in this publication. 

The use of this publication is at the sole risk of the investor and this publication and anything contained herein, is provided "as is" and "as available." A DIB 

makes no warranty of any kind, express or implied, as to this publication.  

Investment in Shari’a compliant financial instruments involves risks and returns may vary. The value of and profits from your investments may va ry 
because of changes in profit rates, spot foreign exchange rates, prices and other factors and there is the possibility that you may lose the principle amount 
invested. Before making a Shari’a compliant investment, investors should consult their advisers  on the legal, regulatory, tax, business, financial and 

accounting implications of such investment. 

In receiving this publication, the investor acknowledges it is fully aware that there are risks associated with Shari’a compliant investment activities. 

Moreover, the responsibility to obtain and carefully read and understand the content of documents relating to any Shari’a compliant investment activity 
described in this publication and to seek separate, independent financial advice if required to assess whether a particular investment activity described 

herein is suitable, lies exclusively with the investor. 

ADIB offers its customers Shari’a compliant investments only that comply with the general principles of Shari’a as determined by the Fatwa and Shari’a 

Supervisory Board of ADIB. 

 


