
عدمعمالخليجيالتعاونمجلسدولفيمتراجعااألوليالعاماالكتتابسوقيزالال

.واإلقليميةالعالميةالشكوكيعكسما2016عاممنالثالثالربعخاللنشاطوجود

أي نشاط في االكتتاب العام األولي في أسواق دول 2016لم يشهد الربع الثالث من عام 
ع مجلس التعاون الخليجي مما يعكس أكبر تدني في سوق االكتتاب العام األولي منذ الرب

كان منخفضاً جدا 2016وعلى الرغم من أن النشاط في عام .  2015الثالث في عام 
تعد أفضل 2016بشكل عام، فإن مستويات نشاط االكتتابات في الربع الثالث من عام 

فمع استمرار انخفاض أسعار .  برهان على حاالت عدم اليقين التي شهدتها المنطقة
النفط بشكل ملحوظ، ال تزال الحكومات اإلقليمية تعاني من اآلثار االقتصادية نتيجة

ومع ذلك، وعلى .  ذلك واألمر الذي أدى إلى  اتخاذ التدابير الالزمة لمعالجة هذه اآلثارل
لمنطقة، المدى القصير، ال تزال تشكل السيولة مشكلة بالنسبة لالقتصادات اإلقليمية في ا

. وهذا ما أثر على نشاط سوق األسهم
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اون نشاط االكتتاب العام األولي الربع سنوي في دول مجلس التع
الخليجي

Value  (USDmil) Number

2016لم يشهد الربع الثالث من عام 

واق أي نشاط اكتتاب عام أولي في أس

دول مجلس التعاون الخليجي

األوليالعبمتكتتب ال سوقتقرير 
2016لعبم الثبلثالربع



الفترةأداءمقارنة

ن العام لم يكن هناك اكتتابات عامة أولية في الربع الثالث م

يشهد .  2015مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2016
مضان الربع الثالث في المنطقة العطلة الصيفية وشهر ر

ي المبارك وعيد الفطر األمر الذي يعكس عادة تباطؤاً ف
نة مع ومن حيث األداء بالمقار.  نشاط االكتتاب العام األولي

لربع الفترة السابقة، تم إدخال  مصدرين إلى السوق في ا
وهما شركة اليمامة للصناعات )2016الثاني من العام 

ية في السوق المال( الحديدية وشركة الزوردي للمجوهرات
مليون دوالر 274بإجمالي عائدات ( تداول)السعودية 

.  أمريكي

سوقعلىالهيمنةالسعوديةالعربيةالمملكةواصلت
تتاباتاالككافةإدراجمعالمنطقةفياألوليالعاماالكتتاب

سوقمن٪100بنسبةتداولفي2016عامخالل
.األوليالعاماالكتتاب

العالميالصعيدعلىاألوليةالعامةاالكتتابات

فياألوليعامالاالكتتابنشاطارتفع.األموالرؤوسأسهملتمويلمناسبةالظروفباتتالالزمة،اإلجراءاتواتخاذالتقلباتانخفاضمع

عنتحققتالتياألموالحجموبلغ.2015عاممنالثالثوالربع2016عاممنالثانيالربعمعمقارنة2016عاممنالثالثالربع

178خاللمنأمريكيدوالرمليار24.4معمقارنةصفقة،230خاللمنأمريكيدوالرمليار35.8األوليةالعامةاالكتتاباتطريق

يؤديوهذا.2014عاممنالثالثالربعفيصفقة248خاللمنأمريكيدوالرمليار69.6و2015عاممنالثالثالربعخاللصفقة

.السابقبالعاممقارنةالعائداتفي٪47بنسبةزيادةإلى

خاللجداشيطةنالهادئوالمحيطآسيامنطقةفياألوليالعاماالكتتابأسواقكانتحينفيالمناطق؛بينكبيرةاختالفاتيوجدذلكومع
نسبةبلغت.سيالسياالوضعحولاليقينعدمحاالتمنوأفريقيااألوسطوالشرقأوروباومناطقاألمريكيتينمنطقةعانتالثالث،الربع

فيالعائداتمبلغإجماليمن(أمريكيدوالرمليار24.2)٪68واالكتتاباتعددإجماليمن(170)٪74الهادئوالمحيطآسيامنطقة
بلغتبعائدات(اكتتابا43بواقع)االكتتاباتعددحيثمنالثانيالمركزفياألمريكيتينمنطقةتصنيفوجاء.2016عاممنالثالثالربع

دوالرمليار4.7فقطوأفريقيااألوسطوالشرقأوروبامناطقفيالشركاتحققتهاالتيالعائداتبلغت.(أمريكيدوالرمليار8.2)
.اكتتابا18خاللمنأمريكي

وهذا.اآلنحتىالسنةبدايةمنذأمريكيدوالرمليار36.9محققًااالكتتابعائداتحيثمننشاطاالقطاعاتأكثرالماليالقطاعيزالال

ت،المعامالعددحيثومنذلك،منالرغموعلى.القطاعهذافيالشركاتقبلمنتحققتقدالعالميةالعائداتمن٪40نسبةأنيعني
.الماليللقطاعاكتتابا124معمقارنةاكتتابا146تحقيقخاللمناألولالمركزعلىالصناعيالقطاعحازفقد

فيلالمارأسواسواقالماليةاإلستشاراتقسمرئيسدريك،ستيفقال

:األوسطالشرقسيدبليوبي

انخفاضبمدفوعةالالتقشفيةواإلجراءاتالتكاليفخفضسياساتتؤدي"
فيناليقيعدموحاالتالتقلباتزيادةإلىطويلةلفترةالنفطأسعار

فياهتمامهاعنأعربتقدالشركاتمنالعديدأنحينوفي.األسواق
وعودةنالمستثمريمعنوياتتحّسنتنتظرتزالالفهيالعام،االكتتاب
التوجهذاهاستمرارنرىأننتوقعفإننالذلك،ونتيجة.السوقإلىالسيولة

."2016عاممنالرابعالربعفي

االكتتابات العامة األولية



أسواق السندات والصكوك

دولسوقفيرواجهاوالصكوكالسنداتمبيعاتواصلت

بسبب2016عاممنالثالثالربعخاللالخليجيالتعاونمجلس
فينقصإلىأدىمماالخامالنفطأسعارانخفاضاستمرار

عارأسارتفاععدمحالوفي.الديونلتغطيةوالحاجةالعائدات
ةحاجهناكيكونأنكذلكالمرجحفمنملحوظ،بشكلالنفط

.2016عاممنالرابعالربعفيمماثللتمويل

السنداتإصدارات

الذيانيالثبالربعليلحقنشاطهالسياديةالسنداتسوقواصل

مملكةأصدرت.السياديةالسنداتمنكبيرةإصداراتشهد
حوالي)بحرينيدينارمليون300بقيمةتنميةسنداتالبحرين

.سنوات3تبلغاستحقاقفترةذات(أمريكيدوالرمليون790
منمالقادالربعبدايةفيالسنداتمنمزيدطرحالمتوقعومن

.عمانسلطنة

سنواتخمسلمدةأمريكيدوالرمليون500بقيمةسنداتليمتدسيبيإسسينيوربرقانشركةأصدرت،الشركاتسنداتسوقوفي

دوالرمليون300بقيمةسنداتالمحدودةالماليةلألوراقالعالميةمافأصدرتذلكعلىوعالوة.٪3.125بنسبةفائدةمعدلتحمل
،الكويتدولةفيتأّسسالذياإلصدارين،كالك.م.شبرقانبنكوَضمن.٪4.75بنسبةفائدةمعدلوتحمل2024عامفيتستحقأمريكي

.التواليعلىدبيإمارةفيتأّسستالتيالفطيمومجموعة

الصكوكإصدارات

إعمارشركةقبلمنمضمونةسنوات10لمدةأمريكيدوالرمليون750بقيمةصكوكابنجاحالمحدودةصكوكإعمارشركةأصدرت
(أمريكيدوالرمليون550حوالي)سنوات3لمدةقطريلايرمليار2بقيمةصكوكااإلسالميقطربنكأصدرذلك،علىوعالوة.العقارية

مليار2قيمةبصكوكاالبالدبنكأصدرالسعودية،العربيةالمملكةوفي.التجاريةاألعمالنموودعمالمالرأسكفايةنسبتعزيزأجلمن
.الخامسالعامنهايةفيبالصكوكالمطالبةبحقالبنكاحتفاظمع(أمريكيدوالرمليون533حوالي)سنوات10لمدةسعوديلاير

قيمتهاتبلغالتيو،السالمصكوكبإصدارالمنطقةفيالفاعلينالمصدرينمنالمركزيالبحرينمصرفكانالسيادية،السنداتصعيدوعلى

بحرينيدينارمليون104بإجمالياإلجارةصكوكوإصدار(أمريكيدوالرمليون469حوالي)بحرينيدينارمليون177.85اإلجمالية
.اإلجارةلصكوكيوما182معمقارنةيوما91لمدةاستحقاقفترةالسالمصكوكتحمل.(أمريكيدوالرمليون274حوالي)

رأسواسواقالماليةاإلستشاراتقسمرئيسدريك،ستيفقال

:األوسطالشرقسيدبليوبيفيالمال

منالثالثالربعفينشاطهاوالصكوكالسنداتأسواقواصلت"
دبعدمقارنةالمعامالتقيمةانخفاضمنالرغمعلى2016عام
.يميةاإلقلالحكوماتمنالثانيالربعفيالبارزةاإلصداراتمن

نماألخيرالربعفينشاطهااألسواقتواصلأنالمتوقعومن
المتدنيةفطالنأسعاربسببالتمويلعلىالطلبارتفاعأنإالالعام

."األسعارعلىيؤثرقد

االتصال

الخليجيالتعاونمجلسلدولالمالرأسأسواقتقريرعننبذة

ليديةالتقالسنداتحولدراسةإجراءالخليجيالتعاونمجلسلدولالمالأسواقتقريريتضمن
ماليةالواألسواقالخليجيةاألسهمأسواقفياألوليةالعامةواالكتتاباتاإلسالميةواإلصدارات

مملكةوالسعوديةالعربيةالمملكةمنكلفيالمالأسواقوتشمل)القطاعيةواألسواقالرئيسية
أجريت.سنويربعأساسعلى(المتحدةالعربيةواإلماراتوقطرعمانوسلطنةوالكويتالبحرين

البياناتتسجيليتموفيها،2016سبتمبر30و2016يونيو1بينماالفترةخاللالدراسةهذه
اونالتعمجلسلدولالمالأسواقتقريرأعد.المعامالتتواريخإلىاستناداً الدراسةموضوع

علىالحصولتم.(www.pwc.com/me)األوسطالشرقسيدبليوبيبواسطةالخليجي
منيسدبليوبيتتحققولمالعام،للرأيالمتاحةالمعلوماتمصادرمنالسوقبياناتجميع

.مستقلبشكلصحتها

كيان قانوني أو واحدة أو أكثر من الشركات األعضاء فيها، وكل واحدة منها هي/ بي دبليو سي تشير إلى شبكة بي دبليو سي و. جميع الحقوق محفوظة. بي دبليو سي2016-2017© 

.www.pwc.com/structureللمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا . مستقل

ستيف دريك

شريك ورئيس قسم أسواق المال وخدمات

ط االستشارات المحاسبية بالشرق األوس
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