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التعاون في دول مجلسة االوليةالعاماتاالكتتابشهد الربع الثاني من العام زيادة طفيفة في عمليات 
ين، كانت وفيما يتعلق بسوق الد". تداول"يالمال السعودالخليجي، حيث تم إدراج شركتين في السوق 

هذا، حيث حققت  عائدات ةالشركالسندات التي أصدرتها شركة أرامكو السعودية هي األبرز في ربع العام 
ها12بقيمة .مليار دوالر أمريكي من

العربية في دول مجلس التعاون الخليجي على المملكةة األوليةالعاماتاالكتتابوقد اقتصرت عمليات 
ها منذ بداية عام  كذلك، نشر مجلس الوزراء اإلماراتي قائمة بالقطاعات. وحتى اآلن2019السعودية وحد

ها، األمر الذي قد يعزز النشاط في السوق % 100واألنشطة االقتصادية المسموح بتملّك األجانب لنسبة  في
األعمال كما تجدر اإلشارة إلى أن عدًدا من الشركات الخليجية تقوم ب. اإلماراتي في المستقبل القريب

زمة  .ة األوليةالعاماتلالكتتابالتحضيرية الال

هذا، إال أن مجموعتين كبيرتيالمالسواقأأسهم في ةأيورغم عدم إدراج  ن في اإلماراتية خالل ربع العام 
مارات المالكة لشركة اإل)هما شركة نتورك إنترناشيونال وشركة فينابلر -اإلمارات العربية المتحدة 

هما لالكتتاب -( العربية المتحدة للصرافة وشركة ترافيليكس في السوق لياألوالعامنجحتا في طرح أسهم
هذا على الثقة الكبيرة للمستثمرين الدولي. الرئيسي لبورصة لندن في شهر أبريل ين في الشركات ويؤكد 

.اإلماراتية ومن شأنه أن يشجع شركات خليجية أخرى على اتباع نفس النهج في المستقبل

، 2019الدين في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثاني من عام ق اسوأسيطرت الصكوك على 
ها مارة الشارقة بقيمة مليار دوالر أمريكي وتلك التي أصدر ها الصكوك التي أصدرتها إ البنك ومن بين

ومن . مليار دوالر أمريكي في بورصة ناسداك دبي1.5اإلسالمي للتنمية لخدمات االئتمان المحدودة بقيمة 
هذا النشاط في  سندات دين الدين حيث تخطط المملكة العربية السعودية إلصدارق اسوأالمتوقع أن يستمر 

هذا العام للمساعدة في تمويل اإلنفاق الحكومي31.5بقيمة  .مليار دوالر أمريكي 

ها وال شك أن األحداث األخير. األوضاع الجيوسياسية على االقتصاد اإلقليمياتستمر تأثيرتس ة التي شهد
ج بريطانيا خليج ُعمان وعمليات الشد والجذب بين االقتصادات العالمية الكبرى والشكوك المحيطة بخرو

ها على عمليات االكتتاب العام وتؤثر عليها ركات الراغبة على الشجبوي. من االتحاد األوروبي تلقي بظالل
ئًما والبقاء داالكتتاب العام األولي في وقت مبكراأن تقّيم مدى جهوزية األسهمفي الدخول إلى أسواق 

هبة االستعداد لتعزيز فرص نجاح عمليات  هاة األوليةالعاماتاالكتتابعلى أ .ل

دريك ستيف 
هاوس في الماليةسواق ، قسم األشريك ألوسطاالشرق ، كوبرزبرايس وتر

مليون 866
دوالر أمريكي

ةة األوليالعاماتاالكتتابعمليات عائدات
الثاني في الربعالخليجيمجلس التعاون دول ل

مليون 463مبلغ بـ، مقارنةً 2019من 
2018دوالر أمريكي في الربع الثاني من 

اكتتابعمليتا 
أوليعام

، مقارنةً بخمس 2019من في الربع الثاني 
.2018عمليات في الربع الثاني من 

مليار دوالر 12
أمريكي

كو شركة أرامالسندات التي أصدرتها عائدات
.  2019في الربع الثاني من عام السعودية
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عمليات االكتتابات العامة األولية
ها ديشهالواعدة في اإلمارات العربية المتحدة والتطورات التيمة األوليةالعاباتاالكتتاتعطي توقعات 

الخليجيةلألسواقبعض التفاؤل بالنسبة " تداول"المال السعودي السوق 

لمحة عامة
هناك تباطؤ في  2019حيث لم يشهد الربع الثاني من عام ، يةالخليجسواقاألال يزال 

بخمس ، مقارنةً "تداول"المال السعودي فقط في السوق أوليعامسوى عمليتي اكتتاب 
ورغم ذلك، فقد ارتفعت العوائد المحققة من . 2018عمليات في الربع الثاني من عام 

مليون دوالر أمريكي 866ماليين دوالر أمريكي لتصل إلى 403هاتين العمليتين بمقدار 
الزيادة عودوت(.  2018مليون دوالر أمريكي في الربع الثاني من عام 463مقارنةً بـ )

ة في لشركة المراكز العربية المتخصصاألوليالعامفي إجمالي العوائد إلى االكتتاب 
تاب مليون دوالر أمريكي، لتصبح ثالث أكبر عملية اكت659تجارة التجزئة، والتي حققت 

هلي التجاري لـ أوليعام مليارات دوالر أمريكي في 6في المملكة منذ تحقيق البنك األ
.  2014عام 

ها لالكتتاب  عامالوضعت العديد من الشركات في السوق اإلماراتي خطًطا لطرح أسهم
مليارات دوالر 7في المستقبل القريب، ويشير أحد التقارير إلى احتمال تحقيق األولي

تجارة أمريكي في المجمل من إدراج أسهم تلك الشركات، التي تعمل في مجاالت السياحة و
.  التجزئة والرعاية الصحية والتعليم

عدة بشأن وقد أشار الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق دبي المالي إلى التوقعات الوا
إلى توقعاته في مقابلة صحفية أُجريت مؤخًرا، كما أشارة األوليةالعاماتاالكتتابعمليات 

.واعًدانمًوا “”REITsة العقارياتاالستثماربأن تحقق المنصة الجديدة لتداول صناديق 

شئة إلى مؤشر فوتشي راسل لألسواق النا" تداول"المال السعودي بعد انضمام السوق 
ة ومؤشر مورجان ستانلي لألسواق الناشئة، أصبح سوق األسهم في المملكة العربي

ترض أن ومن المف. السعودية سوقًا صاعًدا، مما أدى إلى تدفق األموال بدرجة غير مسبوقة
هذا االنضمام الوصول إلى سوق األسهم المحلي بسهولة أكبر  زيادة مما يؤدي إلى-يتيح 

.  مشاركة المستثمرين األجانب

دار ، وذلك بعد إص"تداول"المال السعودي من المتوقع أن يتحسن النشاط في السوق 
هيئة السوق المالية لوائح تنظيمية لإلدراج المزدوج تتيح للشركات ف ي الدول السوق و

ها في  عالوةً على ذلك، ظهرت تقارير خالل ". تداول"الخليجية األخرى إدراج أسهم
و في لشركة أرامكاألوليالعامالشهر الماضي تشير إلى احتمال إتمام عملية االكتتاب 

.2021أو أوائل عام 2020أواخر عام 
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إدراج أسهم شركة نتورك إنترناشيونال في بورصة لندن

شهر يمثل إدراج شركة نتورك إنترناشيونال اإلماراتية في بورصة لندن في
هذا العام أكبر عملية اكتتاب  من منطقة الشرق األوسط صادرأوليعامأبريل من 

سهم الشركة وقد فُتح باب التداول على أ. وأفريقيا في أي بورصة دولية حتى اآلن
مة كبيرة، حيث تم تقييم الشركة بأكثر من  مليارات دوالر أمريكي لتصبح 3بقي

.2017في بورصة لندن منذ شهر يونيو أوليعامأكبر عملية اكتتاب 

القياسية لياألوالعاملعبت بي دبليو سي دوًرا حيويًا في إنجاز عملية االكتتاب 
هي المحاسب المسؤول عن إعداد التقارير الدقيقة الخاص ة تلك، حيث كانت 

. والمستشار الرئيسي لهيكلة الصفقة

أفريقيا وفي تعليقه على ذلك، صرح جوكول ماني، مدير األسواق الرئيسية في
شركة حققت عملية إدراج أسهم: "والشرق األوسط والهند في بورصة لندن قائالً 

هًما للشركات وتعتبر مثاالً . نتورك إنترناشيونال في بورصة لندن نجاًحا كبيًرا  مل
مها في بورصتنا أن وتؤكد تلك العملية على. األخرى الراغبة في إدراج أسه

يم جذاب للغاية التخطيط والهيكلة والتقييم الجيد للصفقات مسبقًا يؤدي إلى تقي
".للشركات، مع مستويات عالية للغاية من االكتتاب

2019عام الثاني من لربع امجلس التعاون الخليجي دول لالمال أسواق رأس تقرير|بي دبليو سي 



لبلدابحسب مة األوليةالعااتاالكتتابعمليات 
"ولتدا"المال السعودي في السوق العام الربع الثاني من هذافياألوليالعامتمت عمليتا االكتتاب 

المملكة العربية السعودية
ي فة األوليةالعاماتاالكتتابعدد عمليات 
2: الربع الثاني

2019الربع الثاني من خاللفي دول مجلس التعاون الخليجي ة األوليةالعاماتاالكتتابعمليات : 1الشكل 

شركة المراكز العربية

تجارة التجزئة: القطاع
مليون دوالر أمريكي659: العوائد المحققة

تداول: المالسوق
مليونًا95: عدد األسهم المطروحة

ة مهارة للموارد البشرية شرك

الخدمات المهنية: القطاع
ماليين دوالر أمريكي207: العوائد المحققة

تداول: المالسوق
مليونًا11.25: عدد األسهم المطروحة
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Tadawul MSM DFM ADX QSI BAX BKP

أداء السوق
نذ بداية وبورصة الكويت هما األفضل أداء في دول مجلس التعاون الخليجي مالمال السعودي السوق يعتبر

.العام حتى اآلن

كة الوطنية ك، والشر.م.لشركة المتكاملة القابضة شة األوليةالعاماتاالكتتابتم استثناء عمليات *
مة المعلومات، و-للبناء والتسويق، وصندوق النفيعي  ذلك بسبب أم القرى ريت، وشركة المعمر ألنظ

.عدم كفاية المعلومات

2018يناير 1أداء أسواق األسهم في دول مجلس التعاون الخليجي بحسب إجمالي العوائد التراكمية منذ : 4الشكل 
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28%
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12%

، تحليل بي دبليو سي(تومسون رويترز)منصة إيكون : المصدر

7

اون في دول مجلس التعة األوليةالعاماتاالكتتابأداء أسعار األسهم لعمليات : 5الشكل 
مقارنةً بالمؤشر الكلي بحسب القطاع، * 2019و2018الخليجي في 

2019يونيو 30حتى وة األوليةالعاماتاالكتتابتاريخلألسهم بداية من 

أداء أسواق األسهم في دول مجلس التعاون الخليجي بحسب : أ4الشكل 
2019يناير 1إجمالي العوائد التراكمية منذ 

(ةالمملكة العربية السعودي) (عمان) (دبي) (أبوظبي) (قطر) (البحرين) (الكويت)
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Tadawul MSM DFM ADX

QSI BAX BKP
(المملكة العربية السعودية) (عمان) (دبي) (أبوظبي)

(البحرين) (قطر)(الكويت)

، تحليل بي دبليو سي(تومسون رويترز)منصة إيكون : المصدر

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو
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العالميةمة األوليةالعاباتاالكتتاعمليات 
من حيث العائدات، 2019في الربع األول من يةاألولمةالعااتتصّدرت منطقة األمريكتين عمليات االكتتاب

رق عانى نشاط أوروبا والش. لعددافي حين احتلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ المرتبة األولى من حيث 
.الجيوسياسي وضعف األسس االقتصادية المحليةالستقراراألوسط وإفريقيا من عدم ا

منالعائدات المحققةإجمالي أعلى األسواق من حيث النسبة من :7الشكل 
ة األوليةالعاماتاالكتتاب

منصة ديلوجيك في: المصدر
2019يونيو 30

، مرت أسواق األسهم العالمية بمراحل مختلفة، في ظل 2019في الربع الثاني من عام 
ية بين المواقف الحذرة المتجددة التي اتخذتها البنوك المركزية وتصاعد التوترات التجار

%  6.9بنسبة 500ورغم ذلك، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز . القوى االقتصادية العالمية
هو أفضل أداء له في شهر يونيو منذ عام  كذلك، ارتفعت عوائد . 1955في شهر يونيو، و

مقارنةً بالربع 2019العالمية بدرجة طفيفة في الربع الثاني من عام ة األوليةالعاماتاالكتتاب
ادي للشركات الرائدة في وة األوليةالعاماتاالكتتاب، وذلك بفضل 2018الثاني من عام 

زها االكتتاب -السليكون  مة األوليالعاموأبر مليارات دوالر أمريكي في 8لشركة أوبر بقي
نطقة آسيا في مة األوليةالعاماتاالكتتابورغم تباطؤ نشاط . شهر مايو في بورصة نيويورك

فعت عوائد وقد ارت. األمريكتينمنطقةفيوالمحيط الهادئ، إال أن ذلك قابله زيادة في النشاط 
على أساس سنوي، في حين انخفض عدد % 1العالمية بنسبة ة األوليةالعاماتاالكتتاب

هذا %. 14العمليات بنسبة  أوليعامعملية اكتتاب 280وفي المجمل، شهد ربع العام 
ها  بعوائد أوليعامعملية اكتتاب 325مليار دوالر أمريكي مقارنةً بـ 62.6بعوائد قدر

رها  .  2018مليار دوالر أمريكي في الربع الثاني من عام 62.2قد

بعوائد اكتتاب767للعام الثالث، حيث شهد السوق تراجعه سوق االكتتاب اإلضافيواصل 
813مقارنةً بـ 2019مليار دوالر أمريكي في الربع الثاني من عام 116.7إجمالية بلغت 

.2018مليار دوالر أمريكي في الربع الثاني من عام 133.5بعوائد بلغت اكتتاب

الثاني من في الربعة األوليةالعاماتاالكتتاباألمريكتان في الصدارة من حيث عوائد ت ئجا
ث ، في حين جاءت منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الصدارة من حيث العدد، حي2019عام 

من ( 86% )31من العوائد و( مليار دوالر أمريكي33.3% )53حققت األمريكتان 
هذا، في حين حققت منة األوليةالعاماتاالكتتابإجمالي عدد عمليات  طقة خالل ربع العام 
من ( 147% )53من العوائد و( مليار دوالر أمريكي15% )24آسيا والمحيط الهادئ 
وجاءت منطقة أوروبا والشرق األوسط . ة األوليةالعاماتاالكتتابإجمالي عدد عمليات 

(  47% )17من العوائد و( مليار دوالر أمريكي14.4% )23وأفريقيا متأخرة عنهما بواقع 
هذاة األوليةالعاماتاالكتتابمن عدد عمليات  هذا الترتيب. خالل ربع العام  أيًضا وينطبق 

.على األداء منذ بداية العام حتى تاريخه

أوبر تكنولوجيز
بورصة نيويورك: المالسوق

2019مايو 9: تاريخ التسعير

:  العوائد المحققة

مليار دوالر8.1
:  التعويم الحر

10.7%

1
شركة أفانتور

بورصة نيويورك: المالسوق
2019مايو 16: تاريخ التسعير

:  العوائد المحققة

مليار دوالر3.3
:  التعويم الحر

44.6%

2
شركة نكسي

البورصة اإليطالية: المالسوق
2019أبريل 12: تاريخ التسعير

:  العوائد المحققة

مليار دوالر2.3
:  التعويم الحر

36.4%

3

في العالمة األوليةالعاماتاالكتتابنشاط : 6الشكل 

بحسب العوائد2019على الصعيد العالمي في الربع الثاني من عام ة أوليةعاماتاكتتابعمليات 3أعلى :8الشكل 
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يجيالخلالسندات والصكوك في دول مجلس التعاون اتإصدار
ي أصدرتها جذبت أسواق الدين في دول مجلس التعاون الخليجي انتباه العالم بفضل السندات الضخمة الت

شركة أرمكو السعودية
سعودية إصدار شهد سوق الدين الخليجي نشاًطا كبيًرا في الربع الثاني، حيث أكملت أرامكو ال

ها، محققةً  ة وتجدر اإلشار. مليار دوالر أمريكي على الصعيد العالمي12السندات االفتتاحية ل
. أضعافثمانية السنداتالطلب على، حيث بلغ حجم إلصدارجاذبية امدىإلى 

ارة وشهد سوق الدين نشاًطا أيًضا في دولة اإلمارات العربية المتحدة، حيث أصدرت إم
مة مليار دوالر أمريكي وأصدر البنك اإلسالمي للتنمية لخدمات االئتمان الشارقة صكوك بقي

مة  .مليار دوالر أمريكي في بورصة ناسداك دبي1.5المحدودة صكوك بقي

هاية عام  ، خاصةً في المملكة العربية 2019ونتوقع رؤية المزيد من السندات والصكوك قبل ن
مة  هذا العام 31.5السعودية التي تخطط إلصدار سندات دين بقي مليار دوالر أمريكي 

هذا التقرير، كانت التقا. للمساعدة في تمويل اإلنفاق الحكومي رير تشير إلى وحتى وقت كتابة 
.تحضير المملكة العربية السعودية إلصدار أول سنداتها باليورو

قيمة السندات السيادية التي أصدرتها الحكومة 
.2019العُمانية في الربع الثاني من عام 

ين في أصدرت الحكومة العُمانية سندات سيادية للمرة الست
رها 2019أبريل 28 مليون 256، وحققت عوائد قد

رها  ، وتُستحق تلك %5.75دوالر أمريكي بفائدة سنوية قد
.السندات خالل سبع سنوات

قيمة السندات التي أصدرتها شركة أرامكو 
.السعودية

ت أصدرت شركة أرامكو السعودية خمس شرائح من السندا
رها  %  4.24و% 3.5و% 2.875و% 2.75بفوائد قد

2029و2024و2022تُستحق في أعوام % 4.375و
.على التوالي2049و2039و

نمية قيمة الصكوك التي أصدرها البنك اإلسالمي للت
ام لخدمات االئتمان المحدودة في الربع الثاني من ع

.في بورصة ناسداك دبي2019

دودة أصدر البنك اإلسالمي للتنمية لخدمات االئتمان المح
مة  مليار دوالر 1.5صكوك في بورصة ناسداك دبي بقي

هذه هي المرة العاشرة %. 2.8أمريكي، بسعر فائدة قدره  و
ولية في التي يُصدر فيها البنك سندات في بورصة مالية د

وبلغ إجمالي العوائد المحققة من . الشرق األوسط
.  مليار دوالر أمريكي12.54اإلصدارات العشر 

مليون 256
دوالر أمريكي

مليار دوالر12
أمريكي

مليار دوالر1.5
أمريكي

9

مليون 256
دوالر أمريكي

مليار دوالر12
أمريكي
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كيف يمكن لبي دبليو سي مساعدتكم

إصدار السندات على وتمتلك شركتنا خبرة كبيرة في نطاق عريض من عمليات االكتتاب العام و. نُدرك في بي دبليو سي أن اإلعداد الجيد أمر أساسي لنجاح االكتتاب العام وإصدار السندات
.الصعيد الدولي واإلقليمي والمحلي ويمكنها تقديم التوجيهات المتخصصة بدايةً من التخطيط األولي وصوالً إلى التنفيذ والمراحل الالحقة

تنفيذ االكتتاب العام وإصدار سندات الدينالتحضير لالكتتاب العام وإصدار سندات الدين

ا للجوانب لالكتتاب العام وإصدار سندات الدين تشخيًصا مبكرً زية والجهتقييم يمثل 
مة لنجاح اإلصدار هذا التقييم على . الحيوية الالز في صور أوجه القوسنلقي الضوء خالل 

طرح العمليات واإلجراءات والهياكل والممارسات الحالية بالنسبة ألي شركة ترغب في
ها للتداول العام، مع تقديم التوصيات حول كيفية سد تلك الفجوات .أسهم

هات اإلصدار ومستشاريهم لتقديم الخدمات االستشارية والتدقيقية ال متعلقة نعمل مع ج
إعداد ويشمل ذلك إعداد التقارير عن رأس المال العامل و. باالكتتاب العام وسندات الدين

هالة وتقييم األوضاع المالية واتخاذ اإلجراءات المت علقة بنشرة الدراسات المالية النافية للج
ة اإلصدار اإلصدار والمساعدة في صياغة التحليالت والمناقشات اإلدارية المتعلقة بنشر

.وخطابات الطمأنة وإدارة المشاريع

هنيين .هذا المحتوى مقدم بغرض االطالع عليه والعلم به فحسب ويُحظر استخدامه كبديل عن المستشارين الم

رجى زيارة موقعنا ولمزيد من المعلومات، ي. أو واحدة أو أكثر من الشركات األعضاء فيها، وكل واحدة منها كيان قانوني مستقل/ بي دبليو سي تشير إلى شبكة بي دبليو سي و. جميع الحقوق محفوظة. بي دبليو سي2019© 
.www.pwc.com/structureاإللكتروني 

بي دبليو سي ألسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجيتقريرنبذة عن 
ن الخليجي باإلضافة األولي في أسواق األوراق المالية الرئيسية وقطاعات السوق بدول مجلس التعاواالكتتاب العام يلقي تقرير أسواق المال لدول مجلس التعاون الخليجي نظرة على عمليات 

هذا التقرير الفترة من . إلى إصدارات السندات والصكوك التقليدية على أساس ربع سنوي .  ويضم البيانات ذات الصلة بناًء على تاريخ المعاملة2019مارس 31إلى 2019يناير 1يغطي 
هاوس كوبرز الشرق األوسط  رهاوس كوبرز على جميع (. www.pwc.com/me)أُعَدّ تقرير أسواق المال لدول مجلس التعاون الخليجي بواسطة شركة برايس وتر وحصلت برايس وت

هور، ولم تتحقق من صحتها بشكل مستقل بيانات السوق من مصادر المعلومات المتاحة للجم
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