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عيق االنتعاشيُتجدد عمليات اإلغالق  -التحديثات الكلية    

conomic and political uncertainties`  
منذ بداية 

 العام

منذ بداية 

 الشهر
 فئات األصول إقفال

 اس اند بي ٥٠٠ 3973 1.82% 7.36%

 ام اس سي اي إي أم 1320 1.48%- 1.16%

 ام اس سي اي العالمي 2805 2.87% 5.06%

 ام اس سي اي جي سي سي 603 4.40% 9.67%

 النفط 63.38 1.63%- 26.71%

 الذهب 1685 2.82%- 13.26%-

83bps 34bps 1.740 الخزانة األمريكية 

 
منذ بداية 

العام )نقطة 

 اساس

منذ بداية 
الشهر)نقطة 

 اساس (

الرئيسية العائدمعدالت  إقفال  

 ليبور 0.202 1.7 3.6-

 يوريبور 0.538- 0.5- 0.8

 تيبور 0.069 1.0- 1.0-

 سيبور 0.796 0.4- 2.0-

 إيبور 0.396 6.0 5.4-

 هيبور 0.227 0.0 10.4-

 
منذ بداية 

العام نقطة 

 اساس 

منذ بداية 

الشهر)نقطة 

 اساس (

مقايضات )سي دي  م إقفال

 إس( السيادية

 أبوظبي 50.3 3.7 11.9

 السعودية 70.1 2.9 4.5

 الكويت 50.5 5.3 3.6

 البحرين 206.7 28.3- 39.8-

 عمان 291.7 43.3- 75.5-

 تركيا 475.1 158.1 171.2

 

القادم الرئيسيالحدث   

 02.04.2021 معدل البطالة في الواليات المتحدة

08.04.2021  مؤشر اسعار المستهلكين في االمارات   

 15.04.2021 اجتماع البنك المركزي التركي 

لربع االول الناتج المحلي االجمالي ل

الصين  ٢٠٢١عام  16.04.2021  

الناتج المحلي االجمالي للربع االول 

الواليات المتحدة   ٢٠٢١عام  29.04.2021  
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ة النظرة العام   

مارس بشكل صحي،  مع طرح اللقاح السريع في جميع أنحاء العالم وهيمنت الخطة  بدأ شهر 

المالية األمريكية لتعزيز االقتصاد على السوق. وقد انعكس هذا في ديون المالذ اآلمن في 

من أدنى  العائدات  ارتفاع  إلى  أدى  ما  مكثفة،  بيع  عمليات  التي شهدت  المتقدمة  األسواق 

الت سنوات إلى أعلى مستوى له  ١٠وصل العائد على سندات الخزانة ألجل  اريخية.مستوياتها 

٪ وسط ارتفاع توقعات التضخم. وفي الوقت نفسه، سجلت أسواق ١,٧٧شهًرا عند    ١٤في  

كان المستثمرون يزنون التفاؤل بشأن النمو مقابل مخاوف التضخم. متباينًا حيث   األسهم أداءً 

خالمستثمرون    اعتمدلقد   عبر    إلنعاش بايدن    طةعلى  الكبير  اإلاالقتصاد  البنية نفاق  على 

أسعار   على  بالحفاظ  الكبرى  المركزية  البنوك  التزمت  ذلك،  على  عالوة    العائدالتحتية. 

القياسية دون تغيير، مشيرة إلى أن ارتفاع التضخم سيكون مؤقتًا فقط، شريطة أن يكون هناك 

الفيدرالي   خط آخر. وبنك إنجلترا على مشترياتهما الشهرية من األوراق  كما حافظ االحتياطي 

م  على أي تناقص   ينالمالية ذات الدخل الثابت مستبعد قا المدى القريب. على العكس من ذلك، 

ارتفاع  الحتواء  المقبلة  لألشهر  األصول  شراء  وتيرة  بتسريع  األوروبي  المركزي  البنك 

الوبائية دو لكنه أبقى حجم حزمة الطوارئ  التوترات العائدات،  ن تغيير. ومع ذلك، تفاقمت 

قيود أكثر  كورونا المستحث بفرض  من فيروس  الثالثة  بسبب الموجة  اللقاح  إمدادات  بشأن 

صرامة وإغالق ممتد عبر أجزاء عديدة من المنطقة، ما قوض آفاق االنتعاش االقتصادي في  

 منطقة اليورو.

 الخلفية الشاملة 

األمريكي على الم • سار الصحيح على الرغم من بعض البيانات التي تشير  ال يزال االقتصاد 

التجزئة لشهر فبراير ) ٪( ٣,٠-إلى حدوث نكسة مؤقتة هذا الشهر. حيث جاءت مبيعات 

٪( دون التوقعات بسبب الظروف  ١٠,٣-٪( والمباني الجديدة )٢,٢-واإلنتاج الصناعي )

قوي حيث  ارتفع مؤشر مديري  الجوية القاسية. مع ذلك، حافظ قطاع التصنيع على زخم 

في مارس. كذلك، ارتفعت مطالبات البطالة   ٥٩المشتريات ماركيت بشكل طفيف إلى  

  ٦٥٨ألفًا من  ٧١٩مارس بشكل غير متوقع إلى   ٢٧األسبوعية األولية لألسبوع المنتهي في 

 .ألفًا في األسبوع السابق، على الرغم من بوادر تحسن سوق العمل

االنتعاش في مارس، على الرغم من ارتفاع    بدا أن اقتصاد منطقة اليورو • يظهر بعض بوادر 

اإلصابة. ارتفع مؤشر مديري مشتريات   .  ٥٧,٩من    ٦٢,٤إلى  الخدمات السريع عدد حاالت 

التضخم إلى   قفز  ، ر٪ قبل شه٠,٩٪ على أساس سنوي في مارس من ١.٣وفي الوقت نفسه، 

 .غير المصنعةما يعكس انتعاشًا في أسعار الطاقة والمواد الغذائية  

 

 أخبار إقليمية جوهرية 
الحكومة الكويتية تعديالت جديدة على قانون الدين العام للبالد، بما في ذلك وضع   • اقترحت 

٪ من الناتج المحلي اإلجمالي وإلغاء سقف االستحقاق الذي ٦٠حد أقصى لالقتراض بنسبة 

 الكويتمصادر محلية في المصدر: عامًا.   ٣٠كان في السابق يبلغ  

العربية  • أجرت هيئة األوراق المالية والسلع تعديالً يطالب الشركات المدرجة في اإلمارات 

 رويترزالمصدر: المتحدة بتعيين امرأة على األقل في مجلس إدارتها. 

النفط في  • أوبك وحلفاؤها على تمديد تخفيضات  بريل. كما ستواصل المملكة العربية إاتفقت 

الطوعي للنفط بمقدار مليون برميل يوميًا.    رويترزالمصدر: السعودية خفضها 

مليار" لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي اإلجمالي    ٣٠٠أطلقت دبي "عملية   •

إلى    ١٣٣من   الخليج لألعمالالمصدر: .  ٢٠٣١مليار درهم بحلول عام   ٣٠٠مليار درهم 

mailto:kais.dachraoui@adib.com
mailto:saif@adib.com
https://kuwaitlocal.com/news/govt-submits-new-amendments-to-public-debt-law-return-period-cut
https://kuwaitlocal.com/news/govt-submits-new-amendments-to-public-debt-law-return-period-cut
https://kuwaitlocal.com/news/govt-submits-new-amendments-to-public-debt-law-return-period-cut
https://www.reuters.com/article/us-emirates-companies-women-idUSKBN2B71NI
https://www.reuters.com/article/oil-opec-cuts-int-idUSKBN2AW0WA
https://gulfbusiness.com/sheikh-mohammed-launches-operation-300bn-strategy-to-foster-uae-industrial-sector/
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 الصكوك. السوق الرئيسي  تفقد زخمها  وسط حاجة  التمويل لتخفيف  القيود

 

ـ    السي دي إسحركة التوسع السيادي لمقايضة   ح سنوت  ٥ل  

 
 

 

 

للصكوك*المتوقع  مؤشر العائد اإلجمالي    

 

  ابريل ١تاريخ  في ١٠٠معدلة الى 

 

 

صدارات الصكوك الشهرية الجديدةحجم إ  

 

 

لمقايضة )سي دي إس(التطورات في السوق اإلقليمية    

وهبوطً  صعودًا  األتراك  المستثمرين  معنويات  في مارسمتكررً   اشهدت  في  ا   ،٢٠٢١مارس    ١٨. 

( التركي  المركزي  البنك  سعر  CBTرفع  بمقدار  العائد  (  إلى    ٢٠٠القياسي  أساس  ٪، ١٩نقطة 

السوق عن توقعات  المتزايد )  ١٠٠د  متجاوًزا  التضخم  لكبح  أساس  فبراير  ١٥,٦نقطة  في   ٪٢٠٢٠ 

إلى  ١٤.٩مقابل   التركية  الليرة  هذا  عزز  يناير(.  في  في    /٧,٢٪  ذلك،  ومع  مارس   ٢٠دوالر. 

واستبدله بالمصرفي مصطفى دومان الذي ٢٠٢١ فجأة  المركزي  البنك  التركي رئيس  الرئيس  أقال   ،

األسعار. ونتيجة لذلك، ال  /٨,٥أدنى مستوى لها على اإلطالق عند الليرة التركية مست فضل خفض 

واتسعت هوامش  نقطة  ١٤٣سنوات بشكل كبير بمقدار  ٥في تركيا لمدة السي دي إس مبادلة دوالر، 

في دول مجلس التعاون الخليجي، دعم االنتعاش في أسعار النفط بدعم من ارتفاع  في مارس.  أساس 

اإلنتاج وتمديد تخفيضات  هوامش شهدت  كما .السي دي إسمبادلة هوامش  ٢٠٢١في أبريل   الطلب 

االئتمان مخاطر  مدى    مبادلة  على  عُمان  أكبر    ٥في  أساس، تليها   ٤٩بمقدار    ضغطسنوات  نقطة 

الشهر وحتى تاريخه  نقطة  ٣٦البحرين ) اتسعت  منذ بداية  في حين  السي دي إس مبادلة  هوامش  (. 

ب  ٥لمدة   الكويت  في  طفيف  بشكل  بنسبة    ٥مقدار  سنوات  وأبوظبي  أساس،  ساس أط  انق  ٤نقاط 

الشهر وحتى تاريخه. ٣والمملكة العربية السعودية بمقدار    نقاط أساس منذ بداية 

 تعمل بشكل جيدشركات الطيران  سوق صكوك هادئ. صكوك  

أفريقيا وصكوك داو األوسط وشمال  الشرق  لمنطقة  بي(  أند  )إس  صكوك  مؤشرا  جونز   انخفض 

٪ منذ بداية الشهر وحتى تاريخه  في ٠,٦٪ منذ بداية الشهر وحتى تاريخه و٠,٥بنسبة بشكل هامشي  

األفضل أداءً مع تشديد   ٢٢وبنك دبي اإلسالمي  ٢٧على التوالي. كانت مملكة البحرين  ٢٠٢١مارس 

األسوأ إلى  العائد  نقطة أساس على التوالي.  كذلك كان  ١١نقطة اساس و   ١٢بواقع   (YTW) من 

للطيران أداء صكو االتحاد  الطيران جيدًا مع تضييق شركة طيران  نقطة  ١٢بمقدار  ٢١ك شركات 

و   و جارودا    ٢٣أساس  اساس  العكس من ذلك ، كانت شركة   ٩بواقع    ٢٣نقطة  أساس.على  نقاط 

اتسعت بواقع   ٢٩وماجد الفطيم   ٤٤الكهرباء السعودية    ة نقط   ٣٨ساس وأنقطة  ٤١األسوأ أداء، حيث 

كما استغل البنك اإلسالمي للتنمية سوق الصكوك الرئيسي من   ،٢٠٢١والي في مارس على التساس  أ

اإلطالق بقيمة   للصكوك على  أكبر طرح  تستحق في  ٪١,٢٦٢مليار دوالر بمعدل ربح   ٢,٥خالل 

 .٢٠٢٦عام 

 التطورات الجوهرية 

لخسارة سنوية خامسة على التوالي في عام  • تستهدف  حاد  االت  طيران ، ال تزال٢٠٢٠بعد تكبدها 

أرباح في عام   التخلص من    ٢٠٢٣تحقيق  الرغم من  وتسريع ٪ من القوى العاملة ٣٣على 

الهيكلة  .خطط إعادة 

عرضت   • المتحدة،  العربية  اإلمارات  في  المتدهور  العقارات  قطاع  وسط  الدخل  الدار لتنويع 

 .، إحدى الشركات العقارية الرائدة في مصرالعقارية شراء حصة أغلبية في سوديك

 ستاندرد آند بورز على تصنيف المملكة العربية السعودية، أكدت وكالة  ٢٠٢١مارس   ٢٦في  •

"A- / A-2  ")٢٠٢١بعودة االقتصاد السعودي إلى النمو اإليجابي في عام مستشهدةً )ثابت، 

لو المتوقع  المالياالنخفاض  الفائض  لعجز  إلى  االقتصاد   والعودة  على تحسين ظروف  بناءً 

 .ي وأسعار النفطالكلي العالم

تاريخي • أداء  أفضل  العالمي  المالي  دبي  مركز  النشطة له حيث    سجل  الشركات  ارتفع عدد 

 .شركة  ٩١٥ليصل إلى  ٪٢٤بنسبة  

أبوظبي • ، أكبر مزود للرعاية الصحية للرعاية الصحية )ان ام اس( شركةمهتمة بشراء  مبادلة 

هتمين اآلخرين الشركة القابضة المملوكة  في اإلمارات العربية المتحدة. ومن بين المستثمرين الم

 .)سي في سي( وأكبر شركة أسهم خاصة في أوروبا لحكومة أبوظبي
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الصكوك المقترحة أضيق من سندات الدخل الثابت التقليدية  
 الحالية

 
 

 

 الناتج المحلي اإلجمالي لجزر المالديف مقابل العجز المالي

 
 

 

 الصكوك مقابل منحنى عائد أي جي كروب االمريكي

 

 

 

 حكومة جزر المالديف
المالديف دولة جزرية صغيرة،   • أراضيها مغطاة بالمياه. وتعتبر السياحة وصيد ٩٠جزر  ٪ من 

ي  ٦٠حوالي  . كما تمثل السياحة  فيها  األسماك والشحن أهم قطاعات االقتصاد ٪ من الناتج المحل

الحكومية تأتي من الرسوم الجمركية للسياحة والتجارة٩٠اإلجمالي وحوالي    .٪ من اإليرادات 

ويوليو   • المالديف حدودها بين مارس  للسيطرة على انتشار جائحة فيروس   ٢٠٢٠أغلقت جزر 

الوافدين بشكل كبير بنسبة   السياح  انخفض عدد  أساس سن٦٧,٤كورونا.   ١,٧وي إلى ٪ على 

في عام   انخفض الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بنسبة ٢٠٢٠مليون  لذلك،  ونتيجة  ٪ في ٥٢. 

الثاني من عام   ومع ذلك، تراجع االنخفاض إلى ٢٠٢٠الربع  ٪ على أساس سنوي في ٤٤,٢. 

الثالث من عام   لوزارة المالية، تشير التقديرات  ٢٠٢٠الربع  وفقًا  الدولة.  فتح حدود   ما يعكس 

انخفض بشدة بنسبة    .٢٠٢٠٪ في عام   ٢٩,٣إلى أن الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي قد 

بنسبة   • الحقيقي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  ينمو  أن  المتوقع  من  المستقبل،  في عام ١٣,٥في   ٪

المالديف حاليًا على التنويع    ٢٠٢١ السياح الوافدين. عالوة على ذلك، تعمل جزر  مع زيادة عدد 

األسماك والزراعةاالقتصا  .دي من خالل توسيع قطاعي مصايد 

فيروس كورونا بقيمة  • لتخفيف  الحكومة تدابير كبيرة  ٪ من ٤,١) روفيه مالديفية مليار٢.٥نفذت 

إلى   الميزانية  ارتفاع عجز  إلى  أدى  ما  اإلجمالي(،  المحلي  المحلي ٢١,٩الناتج  الناتج  ٪ من 

ى  ٢٠١٩٪ في عام ٦,٦من   ٢٠٢٠اإلجمالي في عام  . عالوة على ذلك، مع االعتماد الكبير عل

الخارجي وسط تراجع مادي في عائدات السياحة واإلنفاق المستمر على البنية التحتية   االقتراض 

إلى  اإلجمالي تقريبًا  المحلي  الناتج  إلى  الدين  ٪ في عام ١١٥الممولة بالديون، تضاعفت نسبة 

، ٢٠٢١٪ في عام ١٢٤صل النسبة إلى  . وتتوقع الحكومة أن ت٢٠١٩٪ في عام ٦٢من   ٢٠٢٠

لتغطية االقتراض  تواصل  ومع ذل  عجز  حيث  العامة.  الضوء على كالمالية  الحكومة  ، تسلط 

الناتج المحلي اإلجمالي الديون على المدى المتوسط من خالل تعزيز   .إمكانية تخفيض 

في تأمين تمويل خارجي جديد وأيضًا تلقي الدعم من المج • المالديف  تمعات الدولية نجحت جزر 

فبراير   من  اعتباًرا  األطراف.  والمتعدد  الثنائي  التمويل  خالل  إجمالي ٢٠٢١من  بلغ   ،

الدولية   التي تبلغ   ٨٥٥,٧االحتياطيات  الديون  التزامات خدمة  لتغطية  مليون دوالر، ما يكفي 

الحكومة ب  ١٤٢ التي تضمنها  الديون  بخدمة  المتعلقة  الطارئة  وااللتزامات  دوالر  قيمة مليون 

 .٢٠٢١مليون دوالر في عام   ٢٧٧

أجنبية قابلة للتسويق تستحق حتى )يونيو(  • الحكومة ديون  لدى  ليس  ، ٢٠٢٢عالوة على ذلك، 

 .مليون دوالر  ٢٥٠عندما يحين موعد استحقاق سنداتها الدولية الثابتة المستحقة البالغة 

المال من خالل إصدار ص • في سوق رأس  المالديف ألول مرة  جزر  كوك مدتها خمس تظهر 

بقيمة   صنفت  ٢٠٠سنوات  دوالر.  أنهاموديز   مليون  على  تسوية   3ب الصكوك  وستكون 

في   . وسيتم استخدام عائدات الصكوك جزئيًا لتمويل عرض المناقصة ٢٠٢١أبريل   ٨اإلصدار 

بقيمة   مستحقة  ثابتة  مالية  في يونيو    ٢٥٠ألوراق  تستحق  دوالر  إلى   ٢٠٢٢مليون  والباقي 

 .يع التنميةتمويل مشار

قسيمة بنسبة   • المقترحة  الصكوك  تقدم  أن  المتوقع  من  بلومبيرج،  لبيانات  ٪ على ٩,٨٧٥وفقًا 

اية   ٢٠٢٦ لعام  ٪٥,٥٪، وهي أضيق من النسبة الحالية البالغة  ١٠,٥أساس سنوي بنسبة  منذ بد

والتناوب على القطاعات التي أصاب١١,٠٢العام وحتى   التجاري  االنكماش  إلى  ها ت٪. بالنظر 

أن توفر القسيمة   الجائحة فإننا نرى مجااًل للتضييق، كما يجب  وسط إمكانية إعادة فتح االقتصاد، 

 .والمدةالعائد األعلى حماية ضد مخاطر أسعار 

المزدوج ومستوى  • العجز  ارتفاع  السياحية؛  األنشطة  في  ضعيف  انتعاش  الرئيسية:  المخاطر 

المناخ  الدين الحكومي؛ تحدي ظروف التمويل الخارجي؛  .والبيئة العالية وكذلك مخاطر تغير 

 

 

احتياجات التمويل تخفيف مع   ازخمهتفقد   الرئيسيالسوق   -الصكوك   
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داء األسواق األقليمية أ  

توزيع األرباح ٪ 
شهر ١٢  

السعر الى 
القيمة 

الدفترية 
)عدد 

المرات ( 
شهر ١٢  

نسبة السعر 

الى الربح 
)عدد 

 ١٢المرات( 
 شهر

التداول بالمليون 
 دوالر األمريكي 

الحجم االسهم  
 بالمليون

القيمة السوقية 

بالمليار 
دوالر 

 أمريكي 

شر التغيير٪مؤ  

منذ بداية  البلد اإلغالق السابق
 العام

 شهر

 أبوظبي 5,910.66 4.4 17.2 230.2 157.5 251.1 23.0 1.6 4.6

 دبي 2,558.50 0.3 2.7 75.5 91.4 42.5 21.0 0.9 3.2

 المملكة العربية السعودية 9,635.34 5.4 10.9 2,496.3 282.9 2,462.7 36.6 2.3 2.5

 الكويت )جميع األسهم( 5,735.76 1.5 3.4 108.1 189.9 114.7 40.2 1.4 3.0

 عمان 3,681.38 1.9 0.6 11.7 13.6 4.3 12.1 0.7 5.7

 البحرين 1,454.40 0.8- 2.4- 22.3 1.3 0.5 37.3 1.0 4.1

 قطر 10,381.30 2.3 0.5- 146.4 87.0 80.9 19.3 1.5 2.8

اإلقليمية* اتحركة المؤشر  

 
فبراير ٢٨في تاريخ  ١٠٠معدلة الى   

 

مسة رابحين وخاسرين في سوق دبي المالي أعلى خ  

منذ بداية 
 الشهر

منذ بداية  الخاسرين
 الشهر

 الرابحين

ي للمرطبات %20.0 االمارات للمرطبات 53.3%- كة دب   شر

 أمالك للتمويل %17.3 تكافل االمارات 10.3%-

-8.9% 
ي الوطنبية   كة دب  شر

ن  التأمي  ن واعادة   للتأمي 
14.4% 

لرمز كوربوريشن  ا

والتطوير  لالستثمار 

ي لالستثمار %10.1 اعمار للتطوير 6.5%-  دب 

ي االسالمي  5.2%-  %5.8 بنك دب 
كة األسالمية   الشر

ن  للتأمي   العربية 

 
خاسرين في سوق أبوظبي لألوراق الماليةأعلى خمسة رابحين و  

منذ بداية 
 الشهر

منذ بداية  الخاسرين
 الشهر

 الرابحين

الرياضية 14.5%- كة بالمز  القابضة %34.5 شر كة العالمية   الشر

-13.5% 
بناء  ي  كة ابوظب 

شر

 السفن
22.9% 

الوطنية   ي  كة ابو طب 
شر

البناء  لمواد 

-10.0% 
الوطنية   كة الوثبة  شر

ن   للتأمي 
ي المتحد 21.7%  البنك العرب 

-10.0% 
رأس الخيمة لصناعة 
االسمنت االبيض  
والمواداالنشائية   

غاز 16.6%  دانة 

-9.7% 
كة رأس الخيمة   شر

 للدواجن
ي  14.9%

القيوين الوطبن  بنك ام 

 

: أفضل سوق إقليمي أداًء منذ بداية العام ي  أبوظب 

المكتسبة خالل   العالمية  في    ٢١األسهم  استمرار التقلبات مارس(  ٣٠مارس )كما  الرغم من  ، على 

آخر في الواليات المتحدة، والتطعيمات، والوضع الراهن للج  التفاؤل بشأن حافز  ة  العالية، حيث أدى  ن

المفتوحة أسعار   (FOMC) السوق  بشأن  المخاوف   ٢٠٢٣حتى عام  العائد  المتوقع  إلى تعويض 

الخزانة، عائدات  ارتفاع  بشأن  في و  المتزايدة  اإلغالق  إجراءات  فرض  إعادة  ومخاطر  التضخم، 

بعض األجزاء في جميع أنحاء العالم. كما أغلقت األسهم اإلماراتية على ارتفاع. مع ذلك، لوحظ زخم 

أبو ظبي أسهم  في  المالية)  الشراء  لألوراق  أبوظبي  بينما ارتفع مؤشر سوق دبي %( 4.4: +سوق 

بنسبة   االقتصادي ٠,٣المالي  واالنتعاش  النفط،  أسعار  في  المستمر  االرتفاع  أن  نعتقد  فقط.   ٪

  +( القوي  األجنبي  الشراء  وتجدد  أسهم   ٨٥المحتمل،  قد دعمت  في مارس(  إماراتي  مليون درهم 

بي خالل الشهر. من ناحية أخرى، أدى التأخير الممتد في استئناف السفر الدولي في جميع أنحاء أبوظ

أسعار   وارتفاع  )  ،العائد  العالم،  السمكية  الصناعات  شركات  بيع  درهم   ١٠٢-واستمرار  مليون 

االستثمار والخدمات المال ية )+ إماراتي( إلى إبقاء أسهم دبي في النطاق. على أساس قطاعي، تصدّر 

٪ لسوق دبي المالي( حزمة الرابحين تليها الطاقة )+ ٦,٩٪ لسوق أبوظبي لألوراق المالية، +  ٣١,٠

لألوراق المالية(، االتصاالت )+ ١٠,٦ أبوظبي  لسوق  ٪ لسوق أبوظبي لألوراق المالية، + ٦,٢٪ 

والعقارات )+  ٣,٧ المالي(  لسوق دبي  ك، استمر ٪ لسوق أبوظبي لألوراق المالية(، ومع ذل٣,٣٪ 

االنخفاض ) في  البنوك  المالي٠,٦-قطاع  لألوراق  أبوظبي  لسوق  المالي(.  ٪٠,٨-  ،ة٪  لسوق دبي 

. وعلى  الجائحةا بسبب المخاوف المتزايدة بشأن جودة األصول بسبب يشهد القطاع المصرفي ضغوطً 

المؤشرات الرابحة كل من اتصاالت )+   ار )+ ٪(، الد٣,٧٪(، دو )+ 6.2مستوى األسهم، تصدرت 

الوطني )+  ٣,٦ دبي  اإلمارات  وبنك  انخفض متوسط  ٣,١٪(  في سوق ٪(.  اليومي  التداول  حجم 

المالية بنسبة  لألوراق  مليونًا، وانخفضت األحجام ١٤٧,٥٪ مقارنة بالشهر السابق ليبلغ ٩,٥أبوظبي 

إلى  ٧,٦بنسبة   لتصل  السابق  في سوق دبي المالي. بالنسب  ١٠٢,٨٪ مقارنة بالشهر  ة لسوق مليون 

عالية بين  بدرجة  النطاق  محدود  المؤشر  كان  الماضيين،  الشهرين  منذ  المالية،  لألوراق  أبوظبي 

المقاومة  ٥,٥٩٣  –  ٥,٧٧٠ مستويات  الدعم  ٦٤٦٠و  ٦٢٣٠،  ٦٠٠٠.  مستويات   .–  ٥,٥٧٣ ،

  ٥٠وبدأ التداول تحت    ٢٨٠٧. بالنسبة لسوق دبي المالي، واجه المؤشر مقاومة عند ٥,٥٦و  ٥,٤٩٠

بسيط.  -١٠٠و متحرك  فوق  متوسط  المؤشر  تداول  يتم  ذلك،  بسيط-٢٠٠مع  متحرك   .متوسط 

 ٢١٣٠و  ٢٤١٠، ٢٣٨٩ -مستويات الدعم 

 العناوين األكثر قراءة للشركات األقليمية

  ٣٠٨بنك أبوظبي التجاري يستحوذ على محفظة قروض عقارية بقيمة  
بوظبي التجاريأبنك   مليون دوالر  

دفع األرباحإعمار العقارية تستأنف   عمارإ   
المحدودة الدولية  داماك العقارية تدرس زيادة حصتها في داماك    داماك العقارية   

تبريد تعقد شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية لالستثمار في األسواق  
 تبريد اآلسيوية

 شركة الطاقةٍ تخطط "طاقة" لتوسيع محفظتها من مصادر الطاقة المتجددة
يذي لشركة تبريد إلى عمليات استحواذ وشيكةيلمح الرئيس التنف  تبريد 

 

مع االنتعاش في القطاعات الرئيسية  بناء الزخم،  -األسهم اإلماراتية   
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ئمة صناديق االستثمار المشتركةاق  

منذ بداية 

  العام

منذ بداية 

 العملة  الشهر

صافي 

قيمة 

 اسم الصندوق الترقيم الدولي  األصول

4.32% 5.59% EUR 30.43 IE00B4ZJ4634  كة أوروبا - جروث كومجيست شر  

8.23% 4.72% SAR 11.79 AFB007482007 صندوق األهلي السعودي لألسهم التجارية 

9.49% 4.67% USD 15.23 IE00BYMM2054  ماألسهم اإلسالمية العالمية المتبادلة القديصندوق  

6.52% 4.37% SAR 1.16 AFB007482106  صندوق األهلي للمتاجرة باألسهم الخليجية 

3.59% 3.07% USD 6.87 AFB007013901 صندوق األهلي لمؤشر أمريكا الشمالية 

6.76% 2.64% USD 15.17 LU0792757196 عي صندوق تمبلتون  
سهم العالميةلأل  الشر  

3.75% 2.57% EUR 13.55 LU0923115892 ن للصكوك العالمية   صندوق فرانكلي 

4.25% 2.52% EUR 15.72 JE00B5V8LK49 صندوق اإلمارات العالمي للصكوك المحدودة 

4.74% 2.48% USD 12.24 LU1060357412  “A” شمال افريقياصندوق االمارات دبي الوطني سيكاف للفرص في منطقة الشرق األوسط و  

0.26% 2.29% USD 26.82 IE00B3ZL9H82  كة أوروبا - جروث كومجيست شر  

3.36% 2.22% USD 10.15 LU1654397329  “A”صندوق االمارات دبي الوطني سيكاف للفرص في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا 

خطة خطي من مصرف أبوظبي اإلسالمي * )تكوين  
 المرتجعات(

 

٢٠٢١مارس  ٣لعائدات اعتباًرا من إغالق ا  

 خطة خطي من مصرف أبوظبي اإلسالمي )تخصيص األموال(

 

 

 

 زخمها  صناديق األسهم العالمية تستعيد

ا ،  ٣١عددن خالل تغطيتنا لـم •
ً
ا باللون األخضن عل أساس شهر  ١٣أغلق صندوق

ً
 يصندوق

ي  مارس( ٣٠)اعتباًرا من  وحبى تاريخه
اء فن ي الغالب من فئة األسهم مدفوًعا بتجدد الشر

فن

ن المستثمرين إىل توقع انتعاش أعل للطلب بعد التطعيمات وسط  األسهم حيث تحول تركي 

المخاوف بشأن  حدتجابات السياسة المالية والنقدية المواتية، ومع ذلك، استمرار است

 .المكاسب منارتفاع عوائد الخزانة 

كة كومجيست  • ٪ منذ بداية الشهر وحبى تاريخه( ٥,٦)+  األفضل أداءً . أوروبا -جروثكانت شر

ي بشكل رئيسي إىل تخصيص استثمارات عالية لقطاعات تكنولوج يا ويعزى األداء اإليجاب 

 
ً
ي كان أداؤها جيد

 ا. المعلومات والرعاية الصحية وتقدير المستهلك والبى

ق اإلسالمي للدخل ) •
. ساس منذ بداية الشهر وحبى تاريخهأعل ٪(٠.٩-تراجع صندوق المشر

 .يعزى ضعف األداء إىل ارتفاع عائدات الخزانة قد

 

 ي من مصرف أبوظبي اإلسالميتخط خطة

مزايا مثل تتضمن المي خطة ادخار واستثمار متعددة األصول خطتي من مصرف أبوظبي اإلس خطة

الشفافية والتخصيص والمرونة والقدرة على تحمل التكاليف. تقدم الخطة أربعة خيارات واسعة 

ومعززة، وتمكن المستثمرين من تحقيق أهدافهم المالية طويلة  ،للمخاطر: متحفظة، ومتوازنة، ونامية

مخاطرة. بموجب هذه الخطط، يتم تخصيص االستثمار في ثالثة األجل في حدود قدرتهم على ال

واألسهم العالمية، واألسهم األوروبية، على  ،ةالعالمي الصكوكخيارات رئيسية للفئات بما في ذلك 

الرغم من اختالف األوزان عبر الخطط بما يتناسب مع بيان سياسة االستثمار. من حيث العائد، حققت 

٪(، ومتوازن )+ ١٣,٦٪ خالل العام الماضي، يليه نمو )+ ١٤,٨سّنة أعلى عائد بنسبة الخطة المح

٪(. مقارنةً بالمعيار، حققت الخطة المحسّنة أيضًا عائدًا فائضًا صحيًا ٨,٣٪(، ومتحفظ )+ ١١,٥

٪. يمكن أن يعزى األداء ٣,٠-٢,٥٪ بينما قدمت الخطط األخرى عائدًا زائدًا في نطاق ٥.٢بنسبة 

تفوق للخطة المحسنة إلى زيادة التعرض لألسهم ذات التخصيص الملحوظ لقطاع تكنولوجيا الم

 .والقطاعات األخرى، على التوالي الصكوكالمعلومات والذي من المحتمل أن يكون أداؤه أفضل من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األسواق العالمية تتكيف مع ارتفاع عوائد الخزانة  -الصناديق المشتركة    
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*٥٠٠اس اند  يات المتحدةمعدل التضخم في الوال معدل البطالة في الواليات المتحدة   

   
   

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

   

   

ي المالي أمؤشر  بوظب   معدل التضخم في اإلمارات العربية المتحدة مخطط سعر خام برنت 

 
  

من أبحاث ي التقرير مأخوذة 
فن البيانية  األرقام والرسوم  ي   جميع 

. البيانات كما فن اإلسالمي ي  أبوظب  ج ومضف  .٢٠٢١ مارس  ٣١ بلومي   

٢٠٢٠ابريل ١في  ١٠٠تم تعديلة الى   
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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 acted upon w ithout 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 should 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 "a s 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 vary be cause 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 investm ent 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. 

 


