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 في قياسية سنة المنطقة شهدت فلقد المقدمة، في الجيوسياسية والشكوك المتقلبة النفط أسعار تزال ال
 العام االكتتاب أداء في تباطؤال على بذلك متوفقة السيادية السندات إصدار

 

 

 

  :2017 مارس – دبي

  العام االكتتاب

 عام من الرابع الربع في يشهدها التي الركود حالة "الخليج"( أو التعاون" مجلس )"دول الخليجي التعاون مجلس دول في العام االكتتاب نشاط واصل

 والتي الحكومات تتخذها التي اإلضافية التقشف وإجراءات المنطقة، في القائمة الجيوسياسية بالشكوك متأثرة المستثمرين معنويات تزال فال .0162

 أسعار ارتفاع أن إال العام طوال الهبوطي اتجاهها في اإلقليمية األسهم مؤشرات استمرار من الرغم وعلى اإلنفاق، في التخفيضات من مزيد يصحبها

 أداء في األعوام أضعف نم واحًدا 2016 عام وُيعد اإلقليمية. اتالميزاني في الموضوعة قيود على الضغط تخفيف في ساعدت العام نهاية في النفط

 العام االكتتاب من المحققة العائدات مجموع بلغ كما (2010 عام منذ األضعف الرقم وهو عمليات 4)" االكتتاب عمليات عدد حيث من العام االكتتاب

 بي في المحاسبية واالستشارات ةالمالي األسواق خدمات فريق ذكره ما بحسب وذلك (،2013 عام منذ األقل الرقم )وهو أمريكي دوالر مليون 781.7

  .سي دبليو

 الفترات بين األداء مقارنة

 مليون 36.6 قيمته بلغة و ،البحرين بورصة في العقارية اإلسكان بنك عهدة صندوق به قام لقد و 2016 عام من الرابع الربع خالل اً وحيد إكتتاب حصل

  عامين. منذ البحرين بورصة في األول هو و ،%95.5 اإلكتتاب نسبة كانت وقد أمريكي. دوالر

 األكثر هو الثاني الربع كان بينما عامة، اكتتابات أي  يشهد لم 2016 عام من الثالث الربع أن نجد العام، من الماضية األرباع خالل باألداء يتعلق وفيما

 اكتتاًبا العام من األول الربع سجل حين في أمريكي، دوالر مليون 274 قدره مبلًغا حققا قد و اكتتابين بإجمالي االكتتابات عدد حيث من العام خالل نشاًطا

  أمريكي. دوالر مليون 471 قدرها عائدات بإجمالي ًدايوح

 في متماثلين أنهما نجد (،2015 عام من الرابع )الربع الماضية السنة في الربع بنفس 2016 عام من الرابع الربع في العام االكتتاب أداء قارنا ما وإذا

  .2015 عام من الرابع بالربع مقارنة %64 بنسبة أقل كانت 2016 عام من الرابع الربع في المحققة األموال إجمالي أن إال االكتتابات دعد

 شهدها عامة اكتتابات 3 بعدد مقارنة أمريكي دوالر مليون 36.6 بقيمة عائدات حقق واحد عام اكتتاب هناك كان 2016 عام من الثاني النصف خالل

 بقيمة عائدات حقق 2015 عام من الثاني النصف في واحد عام واكتتاب أمريكي دوالر مليون 745 بقيمة عائدات حققت 2016 عام من األول النصف

 حاد انخفاض هناك أن جدن ،2015 عام من األول بالنصف مقارنة 2016 عام من الثاني النصف في باألداء يتعلق وفيما أمريكي. دوالر مليون 100.8

 دوالر مليار 1.3 مبلغ 2015 عام من األول النصف في جرت التي الثالثة العامة لالكتتابات اإلجمالية القيمة حققت حيث ،%97 بنسبة النشاط في

 2017 مارس التاريخ
  سلمان سارة العامة بالعالقات االتصال

  4 971+3711 304 هاتف:
  sarah.salman@pwc.com إلكتروني: بريد
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نشاط االكتتاب العام في دول الخليج
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             .2016 عام من الثاني النصف شهدها التي العام االكتتاب عملية من المحققة القيمة إجمالي وهو أمريكي دوالر مليون 36.6 بمبلغ مقارنة أمريكي

 .الجوهرية االقتصادية سيلساتال في المحتملة التغيرات مترقبين العام نهاية في معامالتب القيام في الخجول أدائهم المستثمرون واصل لقد

 

 السنوات بين األداء مقارنة

 من تحقق أمريكي دوالر مليار 1.4 بمبلغ مقارنة صفقات 6 من تحققت أمريكي دوالر مليون 782 مستوى عند 2016 عام في العائدات إجمالي استقر

 قيمتها إجمالي اكتتاب عمليات شهد حيث 2013 عام منذ االكتتاب معدالت أضعف من واحًدا العام هذا سجل وقد .2015 عام في مماثل صفقات عدد

 دوالر. مليون 702

 اكتتاب( عمليات 3) العام خالل االكتتاب عمليات عدد حيث من وذلك 2016 عام خالل المقدمة في السعودية العربية المملكة جاءت الخليج، دول وفي

 الخليج. دول في العام االكتتاب نشاط من التوالي على %95و %75 يمثل ما أي أمريكي( دوالر مليون 745) المحققة العائدات وإجمالي

   قائالً: األوسط الشرق منطقة في سي دبليو بي في المحاسبية واالستشارات المالية األسواق خدمات فريق رئيس ك،يدر ستيف صرح

 التشديد إجراءات ألقت كما النفط. أسعار في تقلبال تواصل و سياالجيوسي اإلستقرار عدم ،االقتصادي االنكماش ستمراربإ العام هذا "اتسم

 تعليق تم المتقلبة، البيئة هذه ظل وفي .المستثمرين ثقة على بظاللها المالي القطاع في المتوفرة السيولة وانخفاض التقشفية واإلجراءات المالي

 جديدة. أسهم في ستثماراتا أي ضخ قبل السوق ظروف تحسن والمستثمرين الشركات تنتظر حيث االكتتاب عمليات من العديد

 وثمة المتوقع. من أقل وقت في السوق في ثقتهم المستثمرين إستعادة إلى النفط أسعار وتعافي اإلقليمي الجيوسياسي المشهد إستقرار يؤدي قد 

 ."2016 عام خالل حصل الذي التباطؤ على الخليج دول في المال سوق فوقتت أن في ونأمل 2017 عام في اإليجابية الدالالت من عدد

   العالمية العامة االكتتابات

 واالستحواذ الدمج عمليات إلغاء في الملحوظ اإلرتفاع و الجيوسياسية للشكوك نتيجة 2016 عام في العالمية العامة االكتتابات إصدار معدل تراجع

 االكتتاب اعتمادات لتسارع نتيجة السابقة باألرباع مقارنة العام من األخير الربع في طفيف بشكل انتعش قد العام االكتتاب نشاط أن إال .مسبقاً  المبرمة

 األمريكية. االنتخابات بعد األسهم لسوق القوي واألداء الصين في العام

 والتي إينوجي المرافق شركة يهيل أمريكي دوالر مليار 7.6 البنك حقق حيث العام، في عام اكتتاب عملية أكبر الصيني البريدية المدخرات بنك سجل

 بالنسبة نشاطاً  المناطق أكثر الهادئ والمحيط آسيا منطقة كانت التوالي على الثاني وللعام األلمانية. البورصة في أمريكي دوالر مليار 5.2 حققت

 أمريكي. دوالر مليار 76.6 بقيمة إجمالية عائدات حققت عام اكتتاب عملية 661 شهدت حيث العامة، لالكتتابات

 206.4 من لينخفض %32 بنسبة نشاًطا، أكثر كان الذي 2015 بعام مقارنة ،2016 عام في العامة االكتتابات من المحققة األموال إجمالي انخفض

 إلى 1,178 من لينخفض فقط %17 بنسبة العامة االكتتابات عدد انخفض بينما 2016 عام في أمريكي دوالر مليار 140.3 إلى أمريكي دوالر مليار

 مقارنة وذلك .%21 نسبة سجل حيث قوًيا، 2016 عام في العامة لالكتتابات الحالي األداء متوسط يزال ال ذلك، ومع .2016 عام في اكتتاًبا 982

 .2015 عام في العامة لالكتتابات بالنسبة %10 بنسبة

 2016 عام من الرابع الربع في صفقة 344 من أمريكي دوالر مليار 52.4 مستوى عند العالمية العام االكتتاب عمليات من المحققة المبالغ استقرت

 الرابع الربع في صفقة 350 من أمريكي دوالر مليار 76.8و 2015 عام من الرابع الربع في صفقة 328 من أمريكي دوالر مليار 71.6 بمبلغ مقارنة

  .2014 عام من

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 والصكوك السندات أسواق

 على ناشئة سوق في سيادية سندات بيع عملية أكبر العام من الرابع الربع شهد وقد التوالي. على الرابع للربع الخليج دول في الديون سوق نشاط ارتفع

 األرجنتين باسم المسجل القياسي الرقم العملية هذه كسرت وقد أمريكي. دوالر مليار 17.5 بقيمة دين سندات السعودية الحكومة أصدرت حيث اإلطالق

 استمرت وقد أيًضا. العام هذا من أبريل شهر في وصدرت أمريكي دوالر مليار 16.5 قيمتها بلغت والتي ناشئة، سوق في سيادية سندات ببيع يتعلق فيما

 سوق إلى منتظمة بصورة الدول هذه لجأت وقد الميزانية، في العجز عن الناتجة ضغوط مواجهة في ىاألخر الخليج دول و السعودية العربية المملكة

 دوالر مليارات 5و أمريكي دوالر مليارات 9 بقيمة سيادية سندات بإصدار وعمان واإلمارات قطر دول من كل حكومات قامت حيث العام، طوال الديون

 الثابتة الدخل سندات على العالميين المستثمرين إقبال من 2016 عام في الخليج دول استفادت وقد توالي.ال على أمريكي دوالر مليار 4.5و أمريكي

 جيدة. عائدات جانب إلى ةمرتفع ةئتمانيإ تصنيفات تحمل و ،المخاطر منخفضةال

 السندات إصدارات

 مدتها دفعة من اإلصدار عملية تألفت وقد الربع، هذا في الديون سوق على السعودية العربية للمملكة األولى الدولية السيادية السندات بيع عملية هيمنت

 دوالر مليار 6.5 بقيمة عاًما 30 مدتها ودفعة أمريكي دوالر مليار 5.5 بقيمة سنوات 10 مدتها ودفعة أمريكي دوالر مليار 5.5 بقيمة سنوات خمس

 الربع خالل بالنشاط الخليجية الدول في البنوك أداء اتسم كما التوالي. على %4.5و %3.25و %2.38 بنسبة اسمية فائدة سعر تحمل والتي أمريكي

 سندات باعتبارها السندات هذه بهيكلة وقام تايوان(، في ُمدرجة األمريكي بالدوالر )سندات فورموزا سندات أول الوطني أبوظبي بنك أصدر حيث الرابع،

 غير سندات تسعير في الوطني االتحاد بنك نجح كما عاًما. 30 خالل ُتستحق أمريكي دوالر مليون 696 بقيمة المتعدد لالستدعاء قابلة صفرية كوبون

 بها يلجئ الذي ولىاأل المرة ذلك مثلويُ  ،%2.75 بنسبة إسمية فائدة سعر تحمل أمريكي دوالر مليون 600 وبقيمة سنوات 5 مدتها ممتازة مضمونة

 .2012 عام منذ الدولية دينال لسندات الرأسمالية األسواق إلى المصرف

 الصكوك إصدارات

 بقيمة سيادية صكوًكا ش.ش.و المركزي البحرين لمصرف الدولية الصكوك شركة في ممثالً  المركزي، البحرين مصرف أصدر الصكوك، مستوى على

 لالستدعاء قابلة غير ثابتة صكوك إصدار مليةع الكويتي المتحد األهلي البنك أطلق كما ،%5.62 بنسبة إسمية فائدة سعر تحمل أمريكي، دوالر مليار

  .%5.50 بنسبة عرض إعادة عائد مع أمريكي دوالر مليون 200 بقيمة سنوات خمس لمدة

  قائالً: األوسط الشرق منطقة في سي دبليو بي في المحاسبية واالستشارات المالية األسواق خدمات فريق رئيس ك،يدر ستيف صرح

 عام وخالل .اإلقليمية الثابت الدخل سندات على الشديد اإلقبال يثبت مما والصكوك السندات أسواق في النشاط من آخر عاًما شهدنا "لقد

 عالية ائتمانية بتصنيفات التمتع في اإلقليمية الحكومات استمرت حيث الديون، سوق على السيادية السندات إصدار عمليات سيطرت 2016

 تنافسية. وعائدات

 لتعويض كبيرة تمويالت على للحصول سعيها اإلقليمية الحكومات تواصل حيث 2017 عام خالل االرتفاع الديون سوق يواصل أن ونتوقع

 االقتراض." تكلفة في زيادة إلى الديون سوق في العرض زيادة يؤدي ان احتمال من قلق هنالك الميزانية. عجز
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 ستيف دريك
 شريك ورئيس قسم أسواق المال وخدمات

  االستشارات المحاسبية
 بالشرق األوسط

  

 المال لدول مجلس التعاون الخليجينبذة عن تقرير أسواق رأس 
يتضمن تقرير أسواق المال لدول مجلس التعاون الخليجي إجراء دراسة حول 
السندات التقليدية واإلصدارات اإلسالمية واالكتتابات العامة األولية في أسواق 
األسهم الخليجية واألسواق المالية الرئيسية واألسواق القطاعية )وتشمل أسواق 

ل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والكويت وسلطنة المال في ك
أجريت هذه  .عمان وقطر واإلمارات العربية المتحدة( على أساس ربع سنوي

، وفيها 2016 ديسمبر 31إلى  2016 أكتوبر 1الدراسة خالل الفترة ما بين 
يتم تسجيل البيانات موضوع الدراسة استناداً إلى تواريخ المعامالت. أعد تقرير 
أسواق المال لدول مجلس التعاون الخليجي بواسطة بي دبليو سي الشرق األوسط 

(www.pwc.com/m1) تم الحصول على جميع بيانات السوق من مصادر .
معلومات المتاحة للرأي العام، ولم تتحقق بي دبليو سي من صحتها بشكل ال

 مستقل.
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