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قتصاد  السريع لال فرص ضعيفة للتعافي - كليتحديث   

 
منذ بداية  

 العام
منذ بداية  

 الشهر 
 فئات األصول  إقفال 

 اس اند بي ٥٠٠ 4395 1.74% 18.77%

 ام اس سي اي إي أم  1278 7.04%- 2.04%-

 ام اس سي اي العالمي  3069 1.72% 14.95%

 ام اس سي اي جي سي سي  679 0.79% 23.46%

 النفط  75.38 0.35% 50.70%

 الذهب  1814 2.49% 6.62%-

31bps -25bps 1.222  الخزانة األمريكية 

 
 
منذ بداية  

العام )نقطة  
 أساس 

منذ بداية  
نقطة  )الشهر 
( أساس  

 معدالت الفائدة الرئيسية  إقفال 

 ليبور  0.118 2.7- 12.0-

 يوريبور  0.544- 0.4- 0.2

 تيبور  0.057 0.2- 2.2-

 سيبور  0.794 0.1 2.2-

 إيبور  0.370 1.9- 8.0-

 هيبور  0.149 2.2- 18.2-

 
 
 
منذ بداية 

العام نقطة  

   أساس

الشهر  منذ بداية 

( أساسنقطة )  

تخلف عن  ات ال قايضم إقفال

ة سياديال السداد  

 أبوظبي  41.3 2.4 2.9

 السعودية 55.9 2.7 9.7-

 الكويت  50.0 0.6 3.1

 البحرين  246.7 38.5 0.3

 عمان 255.0 8.3 112.3-

 تركيا  384.1 2.2 80.3
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 النظرة العامة

ا   ،وليوي  في املقلق  أثار  العالم  ملتحور النتشار  أنحاء  جميع  في  لالنتقال  القابلية  شديد  بشأن    دلتا  مخاوف 

االقتصادي.   االنتعاش  تأخر  الخلفية،  إمكانية  هذه  ظل  رئوفي  الفيدرالي  ي تحدث  االحتياطي  مجلس  س 

الكو جيروم باول بنبرة متشائمة في   البنك املركزي  نجرسشهادة  إلى أن  يًدا" عن تقليص  ال "بعز ال ي، مشيًرا 

 مشترياته من األوراق املالية ذات الدخل الثابت وسياسة التشديد. كما أكد باول أن التضخم من املرجح أن 

 وأن سوق العمل سيظل  
ً
ت وحاالت  . جذبت التعليقا الجائحةقل بكثير من مستويات ما قبل  أ يكون معتدال

قو ا  طلًبا  املتزايدة  املإلصابة  أصول  على  ا ًيا  األمريكية م،  منل الذ  الخزانة  عائد سندات  انخفاض  إلى  أدى  ا 

، أدى صدور معدالت تضخم أعلى إلى  سنوات إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر. عالوة على ذلك  ١٠ألجل  

 . حذر املستثمرين ةزياد

األسهم  ومع ذلك  أن أسواق  يبدو  التو ،   تعتبر 
ً
مبالغ بفيروس كورونا  املرتبطة  فيها وتتجترات  األ   ها  على.  نحو 

ون تغيير مع  ، سعرها القياس ي د، في اجتماعها في يوليوللسوق املفتوحة  الفيدرالية، تركت اللجنة  ومع ذلك

البدء في   املالية الشهرية ذتاإلقرار بإحراز تقدم نحو عتبة  ا قليص مشتريات األوراق  لثابت. وفي ات الدخل 

نفسه أيًضا الوقت  أوروبا  في  ف،  التراجع  توقف  ملدة  صا اإل   ي،  تحذير    ١٠بات  الصحة أسابيع وسط  منظمة 

ألوروبي  ا ، أعرب البنك املركزي  لألزمة  هتقييمي  فا ألقي بظالله على آفاق التعافي. و، ممن موجة ثالثة  العاملية

ال إ عن  إلى  منخفحاجة  الفائدة  أسعار  هدف  بقاء  األوروبي  املركزي  البنك  رفع  أن  بعد  أطول.  لفترة  ضة 

"  مالتضخ من    ،أدنىمن  إلى هدف متماثل  ٢ولكن قريب  عام٢٪"  بشكل  املتوسط.  املدى  على  من  ٪  كما   ،

التطعيم   وتيرة  كانت  إذا  فيما  متيقظين  املستثمرون  يظل  أن  فيتساعقد  املتوقع  ارتفاع السيط  د  على  رة 

 . ا يدعم معنويات العمل ، ماإلصابات

 الخلفية الشاملة 

األم  كشفت املاكرو  ارتفعن صورة مختلطيكية عر بيانات  بنسبة  مؤ   ة. حيث  املستهلكين  أسعار  ٪ على  ٥شر 

مايو في  سنوي  عام  أساس  منذ  مكاسب  أكبر   
ً
مسجال من  ٢٠٠٨،  السابق٤.٢،  الشهر  في  متجاو ٪  ا زً ، 

، حيث ارتفع مؤشر  ٪. وتسارعت وتيرة نشاط التصنيع أيًضا ٤.٧ى ارتفاع بنسبة  تي كانت تشير إلات التقدير ال

٪ في مايو ٥.٨كما انخفض معدل البطالة إلى    في مايو.  ٦٢.١في يونيو من    ٦٢.٦  تريات السريع إلىي املشر مدي

، أقل في مايو  وظيفةألف    ٥٥٩ة  إضاف  ، كشفت جداول الرواتب غير الزراعية عن٪. في غضون ذلك ٦.١من  

عند   التوقعات  من  من  ألًفا   ٦٥٠بكثير  أعلى  ولكن  على  ٢٧٨،  أبريل.  في  ذلكالعكس    ألًفا  انخفضت  من   ،

التجمبي بنسبة  عات  بنسبة  ٪ على أساس شهري ١.٣زئة  املبدئية  املساكن  ارتفعت  بينما  ٪ على أساس ٣.٦، 

 . مليون  ١.٥٧شهري إلى 

في يونيو بينما قفز    ٦٣.١ت التصنيعي إلى مستوى قياس ي بلغ  ديري املشتريا مؤشر م  تفعار   ،في منطقة اليورو

٪ على أساس سنوي  ٢٪ على أساس شهري و٠.٣بة ستهلك بنسر أسعار املشفع مؤ ت. ار ٥٨قطاع الخدمات إلى 

 .مايوي  ف  ٨٤في يونيو من    ٨١.٣بشكل هامش ي إلى   )زد اي دبليو(  انخفض مؤشر ثقة منطقة اليورو  .في مايو

بنسبة  خفان التجزئة  بنسبة  ، ومع ذلك٪ على أساس شهري ٣.١ضت مبيعات  ارتفعت  ٪ على أساس ٢٣.٩، 

 .أبريل يسنوي ف

خبار إقليمية جوهرية أ   

سلبية • من  مستقرة  لتصبح  السعودية  العربية  للمملكة  توقعاتها  تراجع  فيتش  وكالة  إلى  راجعت  مشيرة   ،

ملحوظ   بشكل  النفط  أسعار  التز تماسو ارتفاع  برار  الحكومة  على ام  الحفاظ  مع  املالية  أوضاعها  تعديل 

 ". املصدر: بلومبرج Aالتصنيف "

مليون برميل في اليوم من تخفيضات إنتاج   ٥.٨لغاء إل ق ؤها من خارجها إلى اتفا وحلفا  كتوصلت منظمة أوب •

أكث  ٢٠٢٢النفط بحلول سبتمبر   إلى أعلى مستوياتها في  ا ن  م  ر حيث وصلت أسعار السلعة   ملصدر: عامين. 

 س ي إن بي س ي 
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صدار اعتدال في اإل  -الصكوك            

  

سنوت  ٥ن السداد لـ ي لمقايضة التخلف عحركة التوسع السياد  

 
 

 مؤشر العائد اإلجمالي للصكوك* 

 

* ٢٠٢٠أغسطس  ١من تاريخ  ١٠٠معدلة إلى   

ت الصكوك الشهرية الجديدة ارادص حجم إ  

 
 

في السوق اإلقليمية ملقايضة التخلف عن السداد  التطورات  

سنوات على أساس   5ملدة    شًيا في هوامش )س ي دي إس(عاون الخليجي اتساًعا هامتللس ا جشهدت اقتصادات دول م

ين اإلمارات العربية الخالفات بحيث ساد التقلب في أسعار النفط بعد    ٢٠٢١منذ بداية الشهر وحتى تاريخه في يوليو  

العربية   واململكة  ذلكاملتحدة  على  اإلنتاج. عالوة  زيادة  فإنالسعودية حول  األ دع   حالة  ،  في  تلوح  التي  اليقين  فق  م 

التعافي من فترة )س ي دي إس(    الجائحةانتشار    بشأن  اتسعت هوامش  املشاكل.  املنطقة  زادت من حدة  في  للبحرين 

نقطة أساس(. والجدير بالذكر   ٨.٣، تليها عمان )منذ بداية الشهر وحتى تاريخه لى أساسة أساس ع قط ن  ٣٨.٥بنسبة  

إ  دي  )س ي  هوامش  فيسأن  بمقدار  ع    (  تقلصت  قد  وحتى    ١١٢.٣مان  العام  بداية  منذ  أساس  على  أساس  نقطة 

على   نقطة أساس  ٢.٢ة بمقدار  ا يعكس التحسن في أسعار النفط. هوامش )س ي دي إس( التركية مضغوط ، مهتاريخ

تاريخه وحتى  الشهر  بداية  منذ  التوالي اساس  على  الرابعة  للمرة  املر كما  ،  .  البنك  ا كتمسك  الحازم  تلزي  بموقفه  ركي 

أسعا  ارتفاع  الوسط  الفائدة  وأبقى سعر  املستهلكين  متعهًد ٪ ١٩رئيس ي عند  ر  الرئيس ي فوق    ا ،  السعر  بالحفاظ على 

 حتى تشير املؤشرات إلى انخفاض دائم في قراءات املدى املتوسط  (٢٠٢١ونيو ٪ في ي١٧.٥التضخم )

 إصدارات الصكوك معتدلة في يوليو

األوسط وشمال افريقيا  الشرق    ملنطقة(  )إس أند بي  ، شهد مؤشرا صكوكهالشهر وحتى تاريخ  ةيبدا   ذعلى أساس من

األفضل   ٢١sوممتلكات البحرين   ٢٥sمن صناعات  كان كل  يث  . ح٢٠٢١ارتفاًعا هامشًيا في يوليو    وصكوك داوجونز

العائد   تراجع  األسوأ بمقدار  أداًء مع  و  ١٩٦إلى  أسا   ١٦٩نقطة أساس  العكس من ذلكلا   على  سنقطة  ، توالي. على 

نقطة     ١٦٠نقطة أساس و    ٢٦٢إلى األسوأ  هي األسوأ أداء ، حيث اتسع العائد    ٢٩sدوجب  و   ٢٤عمان    كانت حكومة

عل ا أساس  ا ى  بين  ومن  السعوديةملرافقلتوالي.  كهرباء  استمرت شركة   ،  ٤٣s   العائد اتسع  الضعيف حيث  األداء  في 

 ذلك  عمس. و ا نقطة أس  ١٦٠بمقدار  
ً
 مقارنة بالشهر املاض ي  ، فقد شهد سوق الصكوك األولية اعتداال

ً
، لكن  طفيفا

 .هر يوليو شهد إصدارات صكوك من مصدرين بارزينش

ريةت الجوهالتطورا  

 ألجل   •
ً
الشارقة صكوكا إمارة  في    ٧٥٠سنوات بقيمة    ١٠باعت  بيع صكوك   ٢٠٢١يوليو    ٦مليون دوالر  ثاني  في 

لهذا  لها  تمالعا   دولية  التي  املالية  املوارد  إلى سد عحز  تسعى  كوفيد  ، حيث  جائحة  تأثير  من  كما  ١٩ضررت   .

 .راألولين توجيه السعة أساس مقطن ٣٠، وشددت ٪٣.٢قة الصكوك اإلسالمية عند باعت الشار 

 .تتوقع إعمار العقارية شراء مساهمي األقلية في إعمار مولز وشطب الشركة بحلول نهاية العام •

، ال  الطرح لدعم خطط النمو الطموحةدات  عائ  استخدام .تمويلمن  مليار دوالر    ١٢.٥بترول  لل  قطر  تجمع •

 .سيما مشاريع توسعة حقل الشمال

املشرق   • بنك  ففي دبي بطلتقدم  السعودية ويسعى لدخول  ب للحصول على ترخيص مصرفي  العربية  اململكة  ي 

ا  يعد  لم  العماني حيث  من    بنكلالسوق  يتخذ  مقدالذي  الرئيس  ا رً بي  منافسيه  يرى  ،  آخرين  مولينكم يين  له 

 .فقط -ل الخدمات املصرفية لألفراد على أنه رقميمستقب ويرى 

وبنأبوظبوقعت مبادلة   • الوطي  االستثمار  بيفرانس مذكر ك  بي  الفرنس ي  إلى  ني  ما يصل  تفاهم الستثمار    ٣٥٠ة 

الخاصة الشركات  في  يورو  مع  مليون  إفريقيا ،  على  خال  التركيز  واال   ل من  الصناديق  ستثمارات  استثمارات 

 ئة.سهم الخاصة والشركات الناشاملباشرة في األ 
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وك التركية منحنى عائد الصك  

 
 

السقوط الحر تشديد نقدي إلنقاذ الليرة من  

 
 

مريكي األ بمقابل منحنى عائد أي جي كرو الصكوك  

 

 

 

 كية التر جمهورية ال

الدولية بصاستفادت    ، ٢٠٢١في يونيو   ➢ ، مليار دوالر   ٢.٥قيمة  كوك مدتها خمس سنوات ب تركيا من األسواق 

،  ٪ ٥.١٢٥األرباح بنسبة    على أساس تقاسم  تم تسعير الصكوك.  ليار دوالرم  ٩.٣التي جذبت طلبات تزيد عن  

 .قوي ، بسبب الطلب ال٪٥.٥لتوجيه األولي عند حوالي تشديدها من ا  أن تم دبع

ا في مناسبات   ➢
ً
ا  ، م٢٠٢١ويناير    ٢٠٢٠نهاية عام  ك في  ، بما في ذليبض ي القر في املا عديدة  أصدرت تركيا صكوك

إل الوصول  الدولييدل على  املال  التركيز مؤخًرا نحو اإلصدا ،  كذل   ومع.  ى سوق رأس  استحقاق    بآجال  رتحول 

لي اإلجمالي ٪ من الناتج املح٣٦الحكومي إلى  ويلمت ، من املتوقع أن يصل صافيومع ذلك. أطول وبالعملة املحلية

  ي فيوفر مساحة مناسبة للمناورة  ما يعكس مستوى متواضًعا بين األسواق الناشئة و ،  ٢٠٢١ية عام  ل نها بحلو 

 .سيناريو سلبي

  ٪ على ١.٨، مع توسع الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي بنسبة  ١٩-زمة كوفيد  ة من أ و تعافى االقتصاد التركي بق ➢

األسواق الناشئة شهدت نمو اقتصاداتها  بلدان    فقط من  قليل  ؛٢٠٢٠ام  سنوي بالقيمة الحقيقية في ع  أساس

املاض ي بنسبة    ا مك  .العام  االقتصاد  على٧نما  من    أساس  ٪  األول  الربع  في  فص١.٧و  ٢١سنوي  ، ًضا يأ .  ًيا ل٪ 

قبل  و  ما  مستوى  تركيا  إنتاج  الثا   الجائحةتجاوز  الربع  من  مبكر  وقت  عام  في  من  اًعا  ارتف  وشهد  ٢٠٢٠لث 

وز عتبة الصادرات  تتوقع الحكومة الن أن تتجا  .٢٠١١ألول من عام  الصادرات في يونيو والنصف ا قياسًيا في  

  .توسطدى اململ، قبل هدفها على ا مليار دوالر هذا العام ٢٠٠البالغة 

ليرة  مليار    ١٧٣دوالر )  يارمل  ٢٤.٧، أي  الي٪ في الناتج املحلي اإلجم٥، سجلت تركيا عجًزا مالًيا بنسبة  ومع ذلك ➢

عام  تر  في  متقدمً ٢٠٢٠كية(  البالغة    ا ،  الدولة  ميزانية  د  ٣٤على  )مليار  تركية(  ٢٣٩والر  ليرة  الوقت  .  مليار  في 

حيث انخفضت   ٢٠٢٠مليار دوالر في عام    ٥٠ى أساس سنوي إلى  عل٪  ٦٩ة  ب، ارتفع العجز التجاري بنسنفسه 

بنسبة   االعتموس٪  ٦.٣الصادرات  الكبير علط  الواردا اد  يبلغ  .  تى  امليزانية  في  الدولة عجًزا  ٪ من  ٣.٥تستهدف 

لع اإلجمالي  املحلي  االنتع٢٠٢١ام  الناتج  إلى  بالنظر  بع  شا ،  وسحب  السابق االقتصادي  الدعم  تدابير    ة ض 

 .بالجائحةلقة املتع

البنك ➢ احتياطيات  في  لتركيا  الجاري  الحساب  إلى ضغط  الحاد  السحب  ا   أدى  العمالت  من  ألجنبية املركزي 

الرقم املزدوج التي كانت بمثابة تحوط ضد التضخم ذي  الدولرة  الكما   .وزيادة  بلد من عجز في الحساب  عانى 

مليار   ٦.٨الناتج املحلي اإلجمالي( من فائض بنحو من ٪  ٥.٣ )حوالي ٢٠٢٠مليار دوالر في عام ٣٦.٧قدره  الجاري 

عام   في  البنوك    تالالت،خال ا إلصالح  .  ٢٠١٩دوالر  في  االئتماني  التوسع  إلبطاء  عدة خطوات  الحكومة  اتخذت 

يجب أن  .  العائدأكثر ورفع أسعار    تمويللا لذي سبق أن حفز البنوك على  تنظيم نسبة األصول ا   ، ووقفالعامة

 .في خفض التضخم وتضييق االختالالت الخارجية ا اإلجراءات تدريجيً م هذه هتسا 

للمرة الرابعة  .  نقدية املتشددة خطوة مرحب بها لوقف انخفاض قيمة الليرةكان االنعكاس األخير للسياسة ال ➢

٪ في محاولة إلبقاء السعر الرئيس ي أعلى  ١٩، أبقى البنك املركزي التركي سعر الفائدة الرئيس ي عند  التوالي  على

 .نخفاض دائم في القراءات متوسطة األجلى ا ( حتى تشير املؤشرات إل٢٠٢١٪ في يونيو ١٧.٥) من التضخم

في   ➢ التضخم  معدالت  ارتفاع  من  األجانب  املستثمرين  قلق  يستمر  السياسات    تركيا،بينما  جانب  إلى 

والنقدية تتاالقتصادية  تركيا  أن  يبدو  االستثما ،  انخفاض  لتعويض  صكوك  إصدار  إلى  على طلع  األجنبي.  ر 

ذابة مقارنة بنظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي في أعقاب  وك التركية عوائد جتوفر الصك   مماثل،أساس  

 .األوروبي قريًبا  االتحادقتصادات خلفية صعودية تتوقع إعادة فتح ا 

المتدهور تعويض االستثمار األجنبي  - التركيةصكوك ال  
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داء األسواق األقليمية أ  

توزيع األرباح ٪  
شهر  ١٢  

السعر الى  
القيمة  

الدفترية  
)عدد  
(  تالمرا
شهر  ١٢  

نسبة السعر  
الى الربح  

)عدد  
  ١٢المرات( 

 شهر 

التداول بالمليون  
 دوالر األمريكي 

الحجم االسهم   
 بالمليون 

القيمة السوقية  
بالمليار 
دوالر  

 أمريكي 

التغيير٪  رمؤش  

منذ بداية   البلد  اإلغالق السابق
 العام

 شهر 

 أبوظبي  7,318.18 7.1 45.0 353.9 247.3 361.9 23.4 2.1 2.9

 دبي 2,765.71 1.6- 11.0 81.7 105.7 41.6 20.8 1.0 2.8

 المملكة العربية السعودية  11,012.71 0.3 26.7 2,582.2 182.1 1,867.9 33.1 2.4 2.1

 الكويت )جميع األسهم( 6,581.01 3.0 18.7 125.0 423.6 241.5 38.0 1.7 1.8

 عمان 4,030.40 0.8- 10.2 12.9 13.8 5.8 12.7 0.8 3.8

 البحرين  1,597.00 0.6 7.2 120.2 2.2 1.7 13.3 0.8 3.5

 قطر 10,753.28 0.2 3.0 147.1 48.1 58.8 17.9 1.6 2.7

 حركة المؤشر اإلقليمية*

 
 يونيو ٢٤من تاريخ  ١٠٠معدلة إلى *

مسة رابحين وخاسرين في سوق دبي المالي أعلى خ  

منذ بداية  
 الشهر 

منذ بداية   الخاسرين
 الشهر 

 الرابحين

كة المزايا القابض 33.5%- ة شر  المال كابيتال ريت 64.0% 

-19.0% 
القابضة ش.م.باإلثمار   

62.5% 
كة اإلمارات   شر

 للمرطبات ش.م.ع

ق )ش.م.ع(  10.1%-  .شعاع كابيتال ش.م.ع %27.1 بنك المشر

-10.0% 
بنك االمارات لالستثمار  

ع ش م   
14.3% 

كة ال  غذية المتحدة  شر

 )ش م ع(

-9.0% 
كة أرامكس ش م ع   شر

12.7% 
كة الرم  بوريشن  ز كور شر

  لالستثمار والتطوير 
 .ش.م.ع

 
 أعلى خمسة رابحين وخاسرين في سوق أبوظبي لألوراق المالية 

منذ بداية  
 الشهر 

منذ بداية   الخاسرين
 الشهر 

 الرابحين

-11.1% 
ن   كة ميثاق للتأمي  شر

ل  التكاف  
221.5% 

القابضة  القدرة  

-10.8% 
كه ا لوطنيه للتكافل شر  

73.3% 
ك ة أسمنت رأس  شر
الستثمار خيمةلال  

-10.0% 
كة أبو  ظب   الوطنية  شر
 للتكافل

71.6% 
الفا ظب   القابضة ش م  

 ع

-9.9% 
فودكو الوطنية للمواد  

 الغذائية ش م خ 
56.3% 

كة أبوظب   لبناء   شر

 السفن 

-9.4% 
المؤسسة الوطنية  

حة و الفنادق اللسي  
21.3% 

كة ريم لالستثمار  ش  شر
 م خ

 

ي يواصل األداء المتفوق  سوق أبوظب 
تقلبً شه العاملية  األسواق  )من  دت  تاريخه  وحتى  الشهر  بداية  منذ  متزايًدا  إلى    ٢٤ا  املخاوف    ٢٥يونيو  بسبب  يوليو( 

بشأن   لالنتقال  متحور املتزايدة  القابلية  شديد  االنتعا   ،دلتا  يبطئ  قد  العا   شالذي  في   رغمو   ملي.االقتصادي  التوتر 

العاملية مؤشر  األسواق  ا ، حافظ  األسواق  على  وتفوق  اتجاه صعودي  على  واسع  أبو ظبي  بهامش  واإلقليمية  لعاملية 

أ  تاريخه سعلى  وحتى  الشهر  بداية  منذ  كبير اس  حد  إلى  مدفوًعا  املالية  لألوراق  أبوظبي  في سوق  القوي  األداء  كان   .

مك بامل في  القوية  س ياسب  اتش  )أي  بنسبة  ؤشر  ارتفع  الذي  الشهر وحت٣٣(  بداية  منذ  تاريخه٪  باإلدراج   ى  مدفوًعا 

، واصل سوق دبي املالي انخفاضه نتيجة لضعف في ة أخرى ييونيو. ومن ناح  ٢٧ية ألفا ظبي في  الناجح لشركته الفرع

مليون    ١٨٧بقيمة    ا همً رون األجانب أس، اشترى املستثم٪(. من حيث القيمة٢.٤-٪( والبنوك )٤.٧-القطاع العقاري )

، ي املاليبمليون درهم إماراتي في سوق د  ١٧٩، بينما تم بيع أسهم بقيمة  بوظبي لألوراق املاليةدرهم إماراتي في سوق أ 

أساس صاف   بنسبة  على  اليومي  الحجم  متوسط  انخفض  كما  و٢٧.  السابق  بالشهر  مقارنة  بالشه٣٢٪  مقارنة   ر ٪ 

  .اق املالية وسوق دبي املالي على التواليأبوظبي لألور السابق في سوق 

األسهم أداًء على مستوى    ٪( من بين أفضل أسواق٤١)+    ، يعتبر مؤشر سوق أبوظبي املاليبداية العام حتى تاريخه  من

٪( وبنك  ٢٠٥الدولية )+    ة( االرتفاع القوي في األسواق ذات الثقل الكبير خاصة الشركة القابض١العالم مدفوًعا ب  

ا ٢،  ٪(٢٦بي األول )+  أبوظ انتعاش قوي في أسعار  التقييمات اإليجابية نسبًيا ٣،  لنفط(  ت  (٤و،  (  عافي التفاؤل بشأن 

٪( عن نظرائه اإلقليميين  ١١، تخلف سوق دبي املالي )+  د وسط التطعيمات والسياسات الداعمة. ومع ذلك ا االقتص

  .لتعافي في قطاع العقارات، بسبب عدم اليقين املتعلق با ملنخفضة نسبًيا لتقييمات ا على الرغم من ا   ،الرئيسيين

 أعلى    ،٢٠٢١ر تصاعدي بزخم قوي منذ مارس  ا ي في مس، يتداول مؤشر سوق أبو ظبي املالمن الناحية الفنية
ً
مسجال

في   امل  كما   أسبوًعا.  ٥٢مستوى  املؤشر مقاومة عند هذا  يواجه  أما   .٧،٠٨٦األخير عند    دعمهستوى ويتجه نحو  قد 

دب املاليبالنسبة ملؤشر سوق  البسيطة بشكل سلبي مع حجم داعم   ،ي  املتحركة  املتوسطات  ما ،  يتم تكديس جميع 

 .وقد يوقف اتجاهه الهبوطي ٢،٧٤٠تجاه هبوطي في السوق. قد يحصل املؤشر على دعم عند مستوى ا على يدل 

ةيمي ة للشركات األقل ء العناوين األكثر قرا  

على  ٢٠٢١٪ في صافي أرباح الربع الثاني من عام 114.حقق بنك أبوظبي التجاري ارتفاًعا بنسبة 

 أساس سنوي 
 بنك أبوظبي التجاري 

٪ على أساس سنوي في صافي أرباح الربع الثاني من عام ٢٨.٥ارتفاًعا بنسبة س( إن بي إ )  يسجل

٢٠٢١ 
إن بي إس(  )  

 و بنك الفجيرة ال 
ً
أشهر من عام  مليون درهم إماراتي في ستة  ٢.٣٤صافية قدرها  طني يحقق أرباحا

 بنك الفجيرة الوطني ٢٠٢١

ك ر صكو مليون دوالر عن طريق إصدا ٥٠٠إعمار العقارية تؤمن   إعمار العقارية 

 

 األسهم: ارتفاع درجة التقلب وسط مخاوف متجددة من الفيروس
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ركةتئمة صناديق االستثمار المشاق   

منذ بداية  
   العام

منذ بداية  
 العملة   الشهر 

صافي قيمة  
 اسم الصندوق  الترقيم الدولي األصول 

17.08% 5.21% USD 31.32 IE00B3ZL9H82  أوروبا  -شركة كومجيست نمو  

18.15% 5.06% USD 17.49 LU1484867434  صندوق اإلمارات لألسهم الهندية 

20.50% 4.96% EUR 35.15 IE00B4ZJ4634  أوروبا  -شركة كومجيست نمو  

15.52% 4.23% USD 13.32 LU1654400644  صندوق اإلمارات لألسهم الهندية 

27.60% 2.69% SAR 13.90 AFB007482007  صندوق األهلي السعودي لألسهم التجارية 

16.68% 2.57% USD 7.74 AFB007013901  ؤشر أمريكا الشمالية مل صندوق األهلي  

20.78% 2.13% USD 16.80 IE00BYMM2054 ( صندوق األسهم العاملية اإلسالمية )أولد مبتشول  

22.56% 1.20% SAR 1.33 AFB007482106 سهم الخليجية للمتاجرة باأل  صندوق األهلي  

18.69% 0.57% USD 13.87 LU1060357412  صندوق اإلمارات للفرص العاملية 

0.15% 0.38% USD 13.19 LU0792756115  ن للصكوك العاملية يلصندوق فرانك  

العالمية "أ" )بالدوالر األمريكي( فرص اإلمارات  * 

 

* ٢٠٢٠ يناير ١من تاريخ  ١٠٠معدلة إلى   

ي(فرص اإلمارات العالمية "أ" )بالدوالر األمريك  * 

 

 

 

 األسهم  تسارع نمو صناديق

لـ  من خال • تغطيتنا  ا ص  ٣١ل 
ً
أغلقندوق منطقة خضراء    ،  ا   ١٩في 

ً
وحتى ع  صندوق الشهر  بداية  منذ  أساس  لى 

إلى    ٢٤)من    تاريخه قادت  ،يوليو(  ٢٥يونيو  من    حيث  والديون األ  تمويلكل  االنتعاش سهم  بسبب  وذلك   ،

ملستمر  ا للقاحات والدعم  ا تحسن في توفر    االقتصادي العاملي املدفوع أساًسا بإعادة فتح االقتصادات وسط

النقدية واملالية. ومن املتوق الرغم للسياسة  القريب على  في املستقبل  العاملي  التعافي االقتصادي  ع أن يستمر 

 .املتحور الذي يمثله تفش ي فيروس دلتا ا من ارتفاع التضخم والتهديد 

نمو   • كومجيست  شركة  )+    -كانت  الشه٤.٣أوروبا  بداية  منذ  تاريخه٪  حتى  امل  (ر  األداء  بين صاحبة  تميز 

ع زى األداء املتفوق بشكل أساس ي إلى تخصيص استثمارات عالية في قطاعات  الصناديق االستثمارية املغطاة. وي 

  .، مما ساهم في تحقيق العوائد الصحية وتقدير املستهلك تكنولوجيا املعلومات والرعاية

لألسهم   • الشريعة  تمبلتون  )انخفض صندوق  الشه  ٪ ٣.٦-العاملية  بداية  يعزى   رمنذ  أن  يمكن  تاريخه(.  وحتى 

 .، والتي شهدت عمليات بيع خالل الفترةجكون  جوهونالتعرض الكبير ألسواق اليابان ضعف األداء إلى 

 

 ملية "أ" )بالدوالر األمريكي(فرص اإلمارات العا

يعة اإلسالمية تم  ر فق مع الشومتوا   دوق أسهم مفتوحصندوق اإلمارات للفرص العاملية "أ" )بالدوالر األمريكي( هو صن

صندوق   من  من  تحويله  اعتباًرا  االستثمار  إستراتيجية  تغيير  مع  العاملية  للفرص  ويستثمر    .٢٠٢١مايو    ٣اإلمارات 

ا  النمو  العالم لتحقيق عوائد رأسمالية متوسطة الصندوق في  أنحاء  القوية بشكل أساس ي في جميع  ملرتفع للشركات 

طو  )عائإلى  األجل  بنسبةس  ٣  ديلة  يونيو  ٢٧  نوات  في  كما  يتمت٢٠٢١٪  كما  التعرض (.  من  قدر  بأكبر  الصندوق  ع 

( املتحدة  )٥٥للواليات  الصين  تليها   )٪١٨( وفرنسا   )٪٦( وهولندا  يح ٪(٦٪(  بينما  بنسبة  ،  ايضا ٢تفظ  نقًدا.   ٪

املعلو  التقديري ستهل، امل٪(٣١مات )الصندوق متنوع بشكل جيد مع استثمارات عبر قطاعات مثل تقنية  ،  ٪( ١٧)  ك 

٪(. يوفر الصندوق فرصة للمستثمرين املحليين لالستثمار في الشركات الرائدة ١٠صناعة )٪( وال١٧الرعاية الصحية )

 .ي قطاعي التكنولوجيا واملستهلكينفي جميع أنحاء العالم وخاصة ف

 

فيروسات لرغم من تهديد العلى ا  الصعودي االنتعاش يحافظ على االتجاه  - االستثماريةالصناديق   
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*٥٠٠اس اند   معدل التضخم في الواليات المتحدة  معدل البطالة في الواليات المتحدة  

 
 

 

   

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

 
  

   

 سوق أبو ظب   المال  
اإلمارات العربية المتحدة ي ف معدل التضخم  مخطط سعر خام برنت  مؤشر  

 

 
 

 من تاري    خ 
ً
. البيانات اعتبارا غ ومرصف أبوظب   اإلسالم    التقرير مصدرها أبحات بلومب 

٢٠٢١ يوليو  ٣١جميع الرقام والرسوم البيانية فن .   

* ٢٠٢٠ أغسطس  ١من تاريخ  ١٠٠معدلة إلى   
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ي جه ي اإلسالم   يبذل مرصف أبوظب  
 
م أي ضمانات أن المعلومات أو اآلراء ً

ّ
ي ال  يقد ي اإلسالم  ي اعتقاده انها مويثوقة، ومع ذلك، فإن مرصف أبوظب    

ودا معقولة للحصول عىل المعلومات من مصادر ف 

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

 .الواردة ف 

ة، حيث تم إعدادي  ي هذه النشر  
ر ناجم عن أي ترصف أو إغفال يتم اتخاذه  نتيجة للمعلومات الواردة ف  ي أي مسؤوليةي مهما كان نوعها عن أي خسارة او ض  ي اإليسالم  وال يتحمل مرصف أبويظب  

ي فإنه لن  ي تاري    خ ووقت معي ّ ي، وبالتال   
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 الالحقة 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 ايستثماري، علما عىل األدايء المستقبىل 

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

ي ال يضمن تسلسل أو دقة  ي اإلسالم  ي فإن مرصف أبوظب   ها من المصادر عىل مستوى العالم، وبالتال  ة عىل بيانات/معلومات تم ايلحصول 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/اليبيانات المحددة ف  ة بواسطة أي أطراف 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 يقوم بمفرده بمسألة التيحقق من ديقة 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   
ي، أو اإلفصاح عن محتوياته، أو توزيعه ألي شخص اخر او كيان قانون  ي أغراض التداول أو إعادية النشر  

ة عىل أساس الشية وألغراضي االّطالع فقط، وال ُ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 ي أي منطقة اختصاص أو دولة حيث ُيعتب   
ف 

ي  ي بدون الحصول عىل موافقة ضيحة من مرصف أبوظب   ة بواسطةي الغب  من وااليّطالع عيىل كافة القواني  ي المطبّيقة منطقة االختصاص ذات الصلة ومراعاتها .وال يجوز إرسال أو استخدام هذه النشر

، كما ال يجوز استخدام  ي اإليسالم  ة للبيع أوي التوزي    ع عىل أيي وسائط،ي من دوين الحصويل عىل ميويافقةي 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

ايء أي أويراق 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 خدمات متعل  .قانونية أو ميحاسبية أو استثمارية أو ض 

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

ياتيجية االستثمارية المّتبعة عىل الظروف الفردية للشخص وأهدافه االستثمارية، وقد ال تكوين هذه األنشطة مالئمة لكافة األفرادي .إضافة  ، يعتمد مدى مالءمة النشاط االستثماري أو االسب  وبالتال 

ي من اإلدراك 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 ذيات الصلة ات وغب   .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 اإلسيالم  ال يتحّمل مرصف أبوظب  

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

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

 .عىل سبيل المثال ال الحرص، خسارة اإلييرادات أو فوات الفرص أو األرباح الفائتة أو خسارة األعمال

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

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

ية ي هذيه النشر  
ي الواردة ف  ي والنماذج غب   .الخاصة بناءاي عىل بعض المعايب 

ي بأي شكل من  ي اإلسالم  م مرصف أبوظب  
ّ
ي متاحة  ."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 النشر

ة ق بهذه النشر
ّ
، أي ضمانات فيما يتعل

ا
ي أو ضاحة

 
 .األشكال، ضمنا

ي  الت الفائدة وأسعار الرصف األجنب  
ّ
ي معد  

ات ف  ي السنديات المالية بعض المخاطر والنتائج المختلفة .ويقد تختلف قيمة وعوائد االستثمارات الخاصة بك بناءاي عىل التغب ّ  
يتضّمن االستثمار ف 

ي المستثمر .وقبل اتخاذي القراري االستثماريي، عىلي المستثمريين اللجوءي إلي مستشاري  هم فيما يخصّي اآلثار القانونيةي والتنظيمية  ها من العوامل، كما توجد إمكانيةي خسارة المبلغ األساس  واألسعاري وغب 

يبية والتجارية واالستثمارية والمالية والمحاسبية، الناتجة عن االستثمار  .والرص 

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

ة، وأن يسغ المستثمر للحصول عىل استشارية 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 ويحيده المسؤولية عن قرارياته االستثمارية ي هذه النشر  
 .ف 

 


