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ع هو كان احلدث األبرز يف أسواق األسهم لدول جملس التعاون اخلليجي هلذا الرب"
شتهر منطقة دول ت(. الريت)االكتتابات العامة األولية لصناديق االستثمار العقاري املتداولة 

لى متويالت طويلة نظراً لسهولة احلصول ع. جملس التعاون اخلليجي باالستثمارات العقارية
.  اهتمام املستثمريناألجل وحتقيق أرباح كبرية، حتظى صناديق االستثمار العقاري املتداولة ب

داخل دول جملس التعاون اخلليجي 2018ما تزال عجلة االكتتابات العامة األولية لعام 
نفيذ اإلصالحات تبدو واعدة حيث من املتوقع أن يُعزز ارتفاع أسعار النفط يف ظل جناح ت

جي وذلك يف احلكومية ثقة املستثمرين يف أسواق األسهم داخل دول جملس التعاون اخللي
.األرباع السنوية املقبلة

ي بداية قوية حقق مصدرو الديون السيادية وديون الشركات يف دول جملس التعاون اخلليج
ملتطلبات املالية يف سامهت التوقعات بارتفاع املعدالت يف املستقبل واستمرار ا. هذه السنة

.تنافسيةوبأسعار 2018عدد من اإلصدارات عالية القيمة يف عام 
ياسات النقدية وعلى الصعيد العاملي، فقد ساهم ارتفاع خماطر التضخم والشكوك يف الس

انية هي أكرب سوق كانت البورصة األمل. العاملية يف حدوث تقلبات يف سوق األسهم العاملية
ا الربع من العام من مالية من حيث القيمة مسطضيفتاً أكرب االكتتابات العامة األولية يف هذ

."لتكنولوجيا الطبيةخالل االكتتاب العام األويل اجملتزأ لشركة سيمينز هيلثينريز يف جمال ا

دريكستيف 
رئيس قسم أسواق املال لدى يب

طدبليو سي يف الشرق األوس



السوق "  تداول"حيث كانت 2018تباطأ نشاط االكتتاب العام األولي في الربع األول لسنة 
النشطة الوحيدة، إال أن التوقعات ما تزال تبدو إيجابية في خضم عجلة مشاريع ثابتة

عامةلمحة 
يف املنطقة من ضمن العوامل اليت تساهم يف تنامي نشاط االكتتاب العام األويل

عار النفط مبا يف ذلك أس-التحّسن يف أساسيات االقتصاد الكلي 2018عام ل
عاون اخلليجي والظروف اجليوسياسية يف املنطقة واستمرار حكومات دول جملس الت

مليون دوالر أمريكي 430وبوجه عام، حتقق مبلغ . بتنفيذ السياسات اإلصالحية
ذلك من أربعة اكتتابات عامة أولية يف سوق تداول و 2018يف الربع األول لسنة 

لياًل للغاية ويُعد هذا النشاط ق. عن طريق صناديق االستثمار العقاري املتداولة
، ويرجع سبب ذلك أساساً 2017مقارنة مبا كان األمر عليه يف الربع الرابع لسنة 

األداء نأكما . لغياب أي اكتتابات عامة أولية كبرية يف هذا الربع من السنة
2018رباير الضعيف داخل أسواق األسهم يف دول جملس التعاون اخلليجي يف ف

خاطر املوجة العاملية يف تصفية األسهم نظراً ملعنإىل حد كبري ناتج 

كتتابات عامة وبالرغم من عدم تسجيل أي ا . ائدو أسعار الفيف رتفاع االالتضخم و 
شركة النعيم من لكلأولية يف سوق ديب املايل، إال أهنا استقبلت إدراجاً ثانوياً 

ورصة املصرية، املدرجة أساساً يف الب( شركة مسامهة مصرية)القابضة لالستثمارات 
.وبنك اإلمثار املدرج أساساً يف بورصة البحرين

ثانوية "وق يف غضون ذلك، رفعت فوتسي راسل السوق السعودية إىل مرتبة س
ات يف أعقاب اختاذ احلكومة السعودية وهيئة سوق املال عدة خطو " ناشئة

جة لذلك، ونتي. وكمةومبادرات إجيابية من أجل تعزيز مستوى الشفافية واحل
لعربية أطلقت فوتسي راسل سلسلة جديدة من املؤشرات املخصصة للمملكة ا

.واإلقليميالسعودية إىل جانب مؤشرات اإلدراج السعودية على الصعيدين العاملي
.

امة األولية االكتتابات الع
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عة في الربع كافة االكتتابات العامة األولية األرب( تداول)استضافت سوق األسهم السعودية 
2018األول لسنة 

االكتتابات العامة األولية

مصنفة حسب العائدات احملققة-2018اكتتابات عامة أولية يف دول جملس التعاون اخلليجي يف الربع األول لسنة 3أكرب :2الشكل 

2018االكتتابات العامة األولية داخل جملس التعاون اخلليجي خالل الربع األول لسنة : 1الشكل 
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يةالمملكة العربية السعود
األوليةعدد االكتتابات العامة 

صندوق جدوى ريت 2
عقاري: القطاع

(:  بالدوالر األمريكي)العائدات احملققة 
مليون126

تداول:سوق املال
مليون47.4:  عدد األسهم املكتتبة

السعوديةريتصندوق جدوى 1
عقاري:القطاع

(:بالدوالر األمريكي)العائدات احملققة 
مليون126

تداول:سوق املال
.2مليون47.4:عدد األسهم املكتتبة

دراية ريت3
عقاري: القطاع

(:  بالدوالر األمريكي)العائدات احملققة 
مليون126

تداول:سوق املال
مليون47.4:  عدد األسهم املكتتبة



، 2017مقارنة مع الربع األول لسنة 2018رغم انخفاض حجم االكتتابات العامة األولية في الربع األول لسنة 
مليون دوالر أمريكي430فإن قيمة االكتتابات كانت أعلى بمبلغ 

ول توجهات سوق االكتتابات العامة األولية في د
مجلس التعاون الخليجي

2013نشاط سوق االكتتابات العامة األولية يف دول جملس التعاون اخلليجي منذ عام : 3الشكل 

2013نشاط سوق االكتتابات العامة األولية الربع سنوي يف دول جملس التعاون اخلليجي منذ عام : 4الشكل 

حتليل يب دبليو سي . بلومربغموقع :ااملصدر
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وق األعلى أداءً وتليها مباشرةس" تداول"، كانت سوق األسهم 2018خالل الربع األول لسنة 
عوائد سلبيةأبوظبي لألوراق المالية، في حين سجلت جميع مؤشرات األسهم الخليجية األخرى

أداء السوق

2017يناير منذسجل األداء ملؤشرات السوق الرئيسية يف دول جملس التعاون اخلليجي : 5الشكل 
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سيحتليل يب دبليو . بلومربغموقع :ااملصدر



مليار 50توى يقارب بداية قوية للسنة تشهد اكتتابات عامة أولية تصل عائداتها تقريباً لمس
دوالر أمريكي

االكتتابات العامة األولية على الصعيد العالمي

مرة أخرى بالرغم من البداية املوفقة للسنة، إال أن التقلبات عادت
ومع تسارع وترية منو األجور يف. 2018خالل الربع األول لسنة 

م بالتوازي مع الواليات املتحدة، خيشى املستثمرون من ارتفاع التضخ
عة تزيد عما دفع االحتياطي الفدرايل إىل زيادة معدالت الفوائد بسر 

ألسبوع وقد أدى ذلك إىل عمليات تصفية األسهم يف ا. هو متوقع
ر التجاري اضافًة اىل ذلك سبق، يبث التوت. األول لشهر فرباير

لصلب واألملنيوم املتصاعد بسبب تطبيق الرسوم اجلمركية على واردات ا
.يف الواليات املتحدة املزيد من الشكوك يف السوق

عاملي تبدو وما زالت عجلة االكتتابات العامة األولية على الصعيد ال
ويل بالرغم من تأجيل االكتتاب العام األ2018واعدة للغاية يف عام 

كما ستستمر . 2019الضخم لشركة أرامكو السعودية حىت عام 
م تقييمات األرباح اجليدة للشركات والظروف النقدية املرحية يف دع

لبات نتيجة اشتداد إال أنه يُتوقع ارتفاع مستويات التق. مرتفعة لألسهم
.  الظروف النقدية يف كل من أوروبا والواليات املتحدة
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وليةأكرب أسواق املال حسب نسبة القيمة احملققة من إمجايل االكتتابات العامة األ: 7الشكل 
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نشاط سوق االكتتاب العاملي: 6الشكل 

0182مارس  31يفاملصدرديلوجيك 

باغسيغورو ديجيتال2
بورصة نيويورك: سوق املال

2018يناير 23: تاريخ التسعري
مليار دوالر أمريكي2.6:العائدات احملققة

%38.0:  احلرالطرح 

سيمينز هيلثينيرز1
البورصة األلمانية: سوق املال

2018مارس 15: التسعريتاريخ 
مليار دوالر أمريكي4.5:العائدات احملققة

%13.0:احلرالطرح 

iQIYIشركة 3

ناسداك: سوق املال
2018مارس 28: تاريخ التسعري

مليار دوالر أمريكي2.3:العائدات احملققة
%17.7:  احلرالطرح 

مصنفة حسب العائدات احملققة-2018اكتتابات عامة أولية على الصعيد العاملي يف الربع األول لسنة 3أكرب : 8الشكل 



، مع إصدار سندات 2018تواصل أسواق الديون الخليجية نشاطها في الربع األول لسنة 
سيادية كبيرة من سلطنة عُمان

إصدارات الصكوك والسندات في دول مجلس 
الخليجيالتعاون 

مليار دوالر أمريكي، وهو أكرب إصدار هلا 6.5عودة سلطنة ُعمان إىل سوق السندات العاملية بإصدارها سندات سيادية مببلغ 2018شهد الربع األول لسنة 
يادة ثقة املستثمرين يف ز يف ظلكما نشطت الشركات املصدرة للديون يف هذا الربع، يف ظل الطلب الشديد على السندات ذات العائد املرتفع، . ياً تارخي

.االقتصادات اهليدروكربونية يف دول جملس التعاون اخلليجي

إجمالي قيمة إصدارات صكوك 
بع شركة معادن الفوسفات في الر 

2018األول لسنة 

أصدرت شركة معادن الفوسفات أحد 
933أكرب الصكوك يف هذا الربع بقيمة

7مليون دوالر أمريكي ويستحق خالل 
.سنوات

ائد إجمالي قيمة السندات ذات الع
ف المرتفع التي أصدرتها شيل
ي الربع دريلينج هولدينج ليمتد ف

2018األول لسنة 
ولدينج أصدرت شركة شيلف دريلينج ه

بلغ ليمتد سندات بعائد مرتفع ت
مليون دوالر أمريكي 600قيمتها 

% 8.25وحتمل قسيمة بنسبة 
.2025وتستحق يف عام 

أكبر إصدار لسندات سيادية 
عالمية أصدرتها حكومة إحدى 
ي دول مجلس التعاون الخليجي ف

2018الربع األول لسنة 
تكون السندات العاملية لسلطنة ُعمان ت

مليار دوالر 2.8: من ثالث شرائح
مليار 2.5سنة، و30أمريكي لشرحية 

سنوات، 10دوالر أمريكي لشرحية 
5مليار دوالر أمريكي لشرحية 1.3و

.سنوات
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جهات االتصال

نبذة حول تقرير بي دبليو سي ألسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي
لتعاون اخلليجي ل جملس ايتضمن تقرير أسواق املال لدول جملس التعاون اخلليجي إجراء دراسة حول االكتتابات العامة األولية يف أسواق األسهم الرئيسية لدو 

إىل 2018يناير 1ني أجريت هذه الدراسة خالل الفرتة ما ب. واألسواق القطاعية باإلضافة إىل السندات التقليدية وإصدارات الصكوك على أساس ربع سنوي
خلليجي بواسطة يب دبليو أعد تقرير أسواق املال لدول جملس التعاون ا. ، وُسجلت فيها البيانات موضوع الدراسة استناداً إىل تواريخ املعامالت2018مارس 31

تتحقق من حصلت يب دبليو سي على مجيع بيانات السوق من مصادر املعلومات املتاحة للرأي العام، ومل .www.pwc.com/meاألوسطسي الشرق 
.صحتها بشكل مستقل

متد حيث تتمتع كل ال ليونبرايس وترهاوس كوبرز جميع الحقوق محفوظة تشير برايس وترهاوس كوبرز إلى شبكة الشركات األعضاء في شركة برايس وترهاوس كوبرز انترناشي2018© 
.شركة عضو بكيان قانوني منفصل ومستقل
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