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المال لدول رأس أسواقتقرير
عنمجلس التعاون الخليجي

2019الرابع لسنة الربع



2019نظرة عامة على االكتتابات العامة األولية لسنة 
تصنيفات تصدر االكتتاب القياسي لشركة أرامكو السعودية تصنيفات دول مجلس التعاون الخليجي وال

السنة فيأكبرعائدات العالمية بتحقيق 

األغذية والمشروبات
2019من إجمالي عائدات 1%

الطاقة
2019من إجمالي عائدات 95%

العقارات
2019من إجمالي عائدات 2%

يط شركة بدويايزر براوننج أسيا والمح
الهندي
هونغ كونغ : البورصة بورصة 
السلع االستهالكية: الصناعة

:  العائدات المحققة

مليار دوالر أمريكي5.7

3
أرامكو السعودية

(تداول)السوق المالية السعودية : البورصة
الطاقة: الصناعة

:  العائدات المحققة

مليار دوالر أمريكي25.6

1
أوبر تكنولوجيز

بورصة نيويورك: البورصة
االستهالكيةالخدمات: الصناعة

:  العائدات المحققة

مليار دوالر أمريكي8.1

2

من حيث العوائد2019سنة لفي العالمعمليات اكتتاب عام أولي3أكبر 

بلدنا
بورصة قطر: البورصة
األغذية والمشروبات: الصناعة

:  العائدات المحققة

مليون دوالر أمريكي396

3
أرامكو السعودية

(تداول)السوق المالية السعودية : البورصة
الطاقة: الصناعة

:  العائدات المحققة

مليار دوالر أمريكي25.6

1
شركة المراكز العربية

(تداول)السوق المالية السعودية : البورصة
العقارات: الصناعة

:  العائدات المحققة

مليون دوالر أمريكي659

2

من حيث العوائد2019سنة لي في دول مجلس التعاون الخليجيعمليات اكتتاب عام أول3أكبر 

3 12

2019قطاعات في االكتتابات العامة األولية لدول مجلس التعاون الخليجي لسنة 3أفضل 
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ها . الربع الرابع كان مميزاً للغاية ألسواق رأس المال مليار دوالر 26تم تحقيق عائدات قدر
هي -داول أمريكي، تتعلق بشكل أساسي باالكتتاب العام األولي لشركة أرامكو السعودية في ت و

ها في العالم حتى تاريخه .أعلى قيمة تم تسجيل

ما اإلمارات العربية المتحدة في بورصة لندن في سنة  ه حققت . 2019تم إدراج شركتين مقر
هي أكبر مزود لخدمات الدفع في المنطقة، عائدات تزيد عإنترناشيونالشركة نتورك  ن مليار ، و

ها صاحبة أكبر اكتتاب عام أولي في بورصة لندن منذ يونيو  .  2017دوالر أمريكي، مما يجعل
Travelex، مالك شركات الدفع ومزودي حلول الصرف األجنبي Finablrحققت شركة 

.مليون دوالر أمريكي398واإلمارات للصرافة، عائدات بلغت 

هم سلطنة عمان بشكل أكبر في سوق رأس المال الخليجية في سنة  تم . 2020من المرجح أن تس
.  إدراج شركة النفط العمانية المملوكة للدولة في عملية بحث عن اكتتاب عام أولي

هج جديد لالكتت ها مملوكة لعائالت، ن اب العام من المرجح أن يكون لدى الوكاالت التجارية، وأغلب
هل ال. األولي في ظل قانون الوكالة األخير المقترح من قبل الحكومة اإلماراتية قانون حيث يس

مة همة عا هذه الشركات إلى شركات مسا هذه الوكاالت جزءً ال يتجزأ من االقت. تحويل  صاد تشكل 
تاب العام ومن المرجح أن يكون للتشريعات المقترحة تأثير إيجابي على نشاط االكت. اإلماراتي

.األولي في المنطقة

هذه السنة حافلة باألحداث فيما يتعلق بسوق الديون في دول مجلس التعاون الخليجي وقد كانت 
هدت ال. الصكوك حسب القيمةإلدراجحيث أصبحت دبي أحد أكبر المراكز العالمية  مملكة كما ش

ً العربية السعودية نشاط مليار دوالر 1.2حيث أصدرت وزارة المالية صكوكاً بقيمة - مماثالً ا
.أمريكي في الربع الرابع وحده

هي ومن المتوقع أن تستمر كذلك على المدى وال تزال الشكوك االقتصادية والسياسية الكلية كما 
ها تأثير على نشاط سوق دول مجلس التعاون. القريب هذه اآلثار سيكون ل ومن المؤكد أن 

القوي ومع ذلك، فإن الشركات التي استعدت بشكل جيد وذات الوضع االستثماري. الخليجي
.ستواصل االستفادة من أسواق رأس المال

مليار دوالر أمريكي26
ة األولية في الرب ع الرابع حصيلة االكتتابات العام

في دول مجلس التعاون الخليجي 2019لسنة 
ابع مليار دوالر أمريكي في الربع الر1مقارنة بـ 

2018لسنة 

يةاكتتابات عامة أول4
هو ما 2019في الربع الرابع من سنة  ، و

ام يمثل تراجعاً من خمس عمليات اكتتاب ع
2018أولى في الربع الرابع من سنة 

مليار دوالر أمريكي2.9
الصكوك الصادرة عن شركة آي دي بي تراست 

2019سيرفسيز ليمتد في الربع الرابع من سنة 

مليار دوالر أمريكي1.2
ة الصكوك السيادية الصادرة عن المملكة العربي

2019السعودية في الربع الرابع من سنة 
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االكتتابات العامة األولية
هتماماً عالمياً كبيراً في الربع ا لرابع من سنة اجتذبت أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي ا

مع االكتتاب العام األولي القياسي لشركة أرامكو السعودية في تداول2019

نظرة عامة
ام حيث تم على النقيض من أسواق االكتتاب العام األولي في األرباع الثالثة األولى من الع

منإجراء أربعة اكتتابات عامة أولية فقط، شهدت دول مجلس التعاون الخليجي عدد
دات بقيمة االكتتابات العامة األولية في الربع الرابع فقط، مما أدى إلى تحقيق إجمالي عائ

من إجمالي عائدات االكتتاب لسنة %96مليار دوالر أمريكي، والتي تمثل 26.02
ثر قيمة وقد كانت العائدات العالية مدفوعة باالكتتاب العام األولي من الشركة األك. 2019

.في العالم، أرامكو السعودية

مليار 25.6مع إدراج 2019قاد قطاع الطاقة سوق األسهم في الربع الرابع من سنة 
مليون دوالر أمريكي من شركة مسندم 23دوالر أمريكي من أرامكو السعودية في تداول و

.ع في سوق مسقط لألوراق المالية.ع.م.للطاقة ش

ابع من وبعد عام من آخر اكتتاب عام أولي في بورصة قطر، تم إدراج بلدنا في الربع الر
ها 2019سنة  .مليون دوالر أمريكي395.51، بحصيلة قدر

ها ألسواق األوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي ف ي سنة واصلت تداول تصدر
.من حيث عدد عمليات اإلدراج والعوائد التي تم تحصيلها2019

تحقيق عائدات قياسية لعمليات االكتتاب العام2019في الوقت الذي شهدت فيه سنة 
عمليات اكتتاب، مقارنة بـ 8األولي، انخفض عدد عمليات اإلدراج بشكل كبير إلى 

.2018عملية اكتتاب سنة 17

رجح أن خالل العام، تم اتخاذ عدد من الخطوات في المملكة العربية السعودية والتي من الم
ها موقع اإلدراج المفضل في المنطقة، بما في تساعد في الحفاظ على تداول باعتبار

:ذلك

لألسواق MSCIراسل لألسواق الناشئة ومؤشر فوتسيإدراج تداول في مؤشر •
الناشئة؛ و

هيئة السوق المالية السعودية • "(  لماليةهيئة السوق ا)"إصدار اللوائح المنظمة من قبل 
.لإلدراج المشترك، مما يسمح بإدراج الشركات من دول الخليج األخرى في تداول
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عمليات االكتتاب العام األولي حسب الدولة
عام دول مختلفة من دول مجلس التعاون الخليجي مصحوبة باالكتتاب ال3عمليات اكتتاب عام أولي من 3

2019لشركة أرامكو السعودية في تداول في الربع الرابع من سنة العريقاألولي

المملكة العربية السعودية
ة األولية في الربع الر 1: ابععدد االكتتابات العام

2019عمليات االكتتاب العام األولي في دول مجلس التعاون الخليجي خالل الربع الرابع من :1الشكل 

دولة قطر
ة األولية في ال ربع عدد االكتتابات العام

1: الرابع

مملكة البحرين
ة األولية في الربع الرابع 1: عدد االكتتابات العام

(عمان)سلطنة عمان 
ة  عدد االكتتابات العام
1: األولية في الربع الرابع

أرامكو )السعودية الزيت العربيةشركة 
(السعودية

الطاقة: القطاع
مليار دوالر أمريكي25.6: العائدات المحققة

(تداول)السوق المالية السعودية : البورصة
هم المطروحة مليارات3: عدد األس

بلدنا
األغذية والمشروبات: القطاع

مليون دوالر أمريكي395.5: العائدات المحققة
بورصة قطر: البورصة

هم المطروحة مليار1.4: عدد األس

شركة مسندم للطاقة
الطاقة: القطاع

مليون دوالر أمريكي23.4: العائدات المحققة
سوق مسقط لألوراق المالية: البورصة

هم المطروحة مليون28.2: عدد األس
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نتورك إنترناشيونال القابضة المحدودة: دراسة حالة
2014ة أكبر موفر لخدمات االكتتاب العام في الشرق األوسط وأفريقيا في أي بورصة عالمية، منذ سن

الملف التعريفي للشركة
بلداً 50شركة رائدة في مجال المدفوعات الدولية، تقدم خدماتها للعمالء في أكثر من •

.عبر أكثر أسواق المدفوعات انخفاًضا في العالم

ها العميل إلى التجار والمؤس• سات تقدم مجموعة كاملة من حلول المدفوعات التي يقود
، قامت المجموعة بمعالجة إجمالي 2018في عام . المالية من جميع األنواع واألحجام

681تاجر ومعالجة 65,000مليار دوالر أمريكي ألكثر من 40مبالغ تقارب 
.مؤسسة مالية220مليون بطاقة ألكثر من 13مليون معاملة مُصِدر على أكثر من 

قيا وتُعد تقع في قلب األنظمة البيئية للمدفوعات في منطقة الشرق األوسط وأفري•
ها عبر سلسل ة قيمة المزود اإلقليمي الوحيد لحلول المدفوعات الرقمية في ظل وجود

.المدفوعات بأكملها

تمتلك نموذج أعمال مُثبَت يولد عوائد مالية قوية، مع معدل نمو سنوي مركب•
على مدى السنوات الثالث الماضية عبر خّطي األعمال %13لإليرادات يبلغ 

.التاجر وحلول المُصِدر-الرئيسين 

الصفقةميزات
ة ولي في الشرق األوسط وأفريقيا في أي بورصاألأكبر شركة مدرجة لالكتتاب العام•

.على مستوى العالم حتى تاريخه

درجة في أكبر اكتتاب عام أولي في الشرق األوسط وأفريقيا عبر جميع القطاعات الم•
.بورصة لندن حتى تاريخه

دباي أكبر اكتتاب عام أولي مدرج في سوق لندن لألوراق المالية منذ أن حققت وورل•
ها  .2015مليار دوالر أمريكي في سنة 2.8عائدات قدر

ى الصعيد أولي في الشرق األوسط وأفريقيا مدرج في أي بورصة علأكبر اكتتاب عام•
ها  هلي التجاري السعودي عائدات قدر مليارات دوالر 5العالمي منذ أن حقق البنك األ

.2014أمريكي في سنة 

ملخص الصفقة

همين كبار المسا
قبل االكتتاب العام )

(األوّلي

؛ ع؛ جنرال أتالنتيك.م.اإلمارات دبي الوطني شبنك 
واربيرج بينكس

بورصة لندنبورصة اإلدراج

2019أبريل 10تاريخ التسعير

االبتدائي
الثانوي

همين حاليين)ثانوي 100% (أي البيع بواسطة مسا

، مورغان ستانلي،(الجهة الراعية)سيتي المنسقون المشتركون
جيه بي مورجان، اإلمارات دبي الوطني كابيتال 

سيتي، مورغان ستانلي، جيه بي مورغان، اإلماراتالمحاسبون المشتركون
دبي الوطني كابيتال، باركليز، جولدمان ساكس

غطاء Iحجم الصفقة 
عام السوق في االكتتاب ال

األولي

مليون دوالر I 2,844مليون دوالر أمريكي1,593
أمريكي

FTSE 250تضمين المؤشر

طرح حر في االكتتاب 
العام األولي

55.99%

سعر االكتتاب العام 
نطاق السعرIاألولي 

4.65-جنيه إسترليني I3.95جنيه إسترليني 4.35
جنيه إسترليني

هاوس  دور برايس وتر
كوبرز

ر محاسب رفع التقارير، الضرائب والهيكلة، األجو
ومجموعة متنوعة من خدمات إعداد االكتتاب العام 

األولي األخرى
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28,000

26,000

هات االكتتاب العام األولي لدول مجلس التعاون الخل يجياتجا
2019من إجمالي عائدات االكتتاب العام األولي خالل الربع الرابع من سنة % 98تمثل أرامكو السعودية 

2013نشاط االكتتاب العام األولي في دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام : 2الشكل 

2013لعمليات االكتتاب العام األولي في دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام الربع سنويالنشاط : 3الشكل 

1426,000

27,000

2013

ولي عمليات االكتتاب العام األ
هلي التجاري ودب ي للبنك األ

باركس آند ريزورتس 

إطالق السوق الموازية 
(نمو)

2014 2015 2016 2017 2018

35

2019السنة المالية 
YTD

27.036
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ولي عمليات االكتتاب العام األ
ألدنوك للتوزيع وإعمار 

للتطوير
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االكتتاب العام األولي 
ةلشركة أرامكو السعودي

7

ة  (يمليون دوالر أمريك)القيم الحجم

ة  (يمليون دوالر أمريك)القيم الحجم
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أداء السوق
كويت، والتي ظل العائد اإلجمالي التراكمي ثابتًا في الربع الرابع لمعظم أسواق األسهم باستثناء بورصة ال

ا عكست اتجاه تصاعديً

هاوس كوبرز(تومسون رويتر)إيكون : المصدر ، تحليل برايس وتر

ركة المعمر ألنظمة ك والشركة الوطنية للبناء والتسويق وصندوق النفيعي أم القرى ريت وش.م.استُبعدت عمليات االكتتاب العام األولي لشركة المتكاملة القابضة ش*
.ب بسبب عدم كفاية البيانات.م.المعلومات وشركة سبرنكل القابضة ش

2018يناير 1أداء أسواق األسهم في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث إجمالي العائد التراكمي منذ : 4الشكل 

حسب القطاع مقارنة بالمؤشر الكلي لألسهم بداية من * 2019و2018أداء أسعار أسهم االكتتابات العامة األولية في دول مجلس التعاون الخليجي في عامي : 5الشكل 
2019ديسمبر 31تاريخ االكتتاب العام األولي وحتى 
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Tadawul MSM DFM ADX QSI BAX BKP
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(البحرين) (يةالمملكة العربية السعود)(الكويت) (عمان) (دبي) (أبوظبي) (قطر)

والمشروباتاألغذية



االكتتابات العامة األولية العالمية
ة أوروبا بصرف النظر عن العائدات الكبيرة من االكتتاب العام األولي لشركة أرامكو السعودية في منطق

انت والشرق األوسط وأفريقيا وإدراجات متعددة في شنغهاي ستار ماركت في آسيا والمحيط الهادئ، ك
أقل من العامين السابقين2019وعائدات االكتتاب العام األولي لعام أحجام

أكبر البورصات حسب نسبة العائدات المحققة من إجمالي عمليات : 7الشكل 
االكتتاب العام األولي

ديلوجيك كما في: المصدر
2019ديسمبر 31

فرانسيز دي جوكس
يورونكست باريس: البورصة

2019نوفمبر 20: تاريخ التسعير

:  العائدات المحققة

مليار دوالر أمريكي2.0
:  الطرح الحر

48.4%

3

نشاط االكتتاب العام األولي في العالم : 6الشكل 

من حيث العوائد2019في الربع الرابع من عالمياعمليات اكتتاب عام أولي3أكبر : 8الشكل 

71
مليار 
دوالر 

أمريكي 

40.4
مليار 
دوالر 

أمريكي 

57.6
مليار 
دوالر 

أمريكي 

أرامكو السعودية
السوق المالية السعودية: البورصة

(تداول)
2019ديسمبر 5: تاريخ التسعير

:  العائدات المحققة

مليار دوالر أمريكي25.6
:  الطرح الحر

1.5%

1
إكس بي

ناسداك: البورصة
2019ديسمبر 10: تاريخ التسعير

:  العائدات المحققة

مليار دوالر أمريكي2.3
:  الطرح الحر

15.1%

2

ناسداك
عالميًا 

20%

غير ذلك
26%

بورصة نيويورك
16%

هونغ  بورصة 
كونغ 

13%

بورصة لندن 
المجموعة

+5%

السعودية
العربية

13%

بورصة 
شنغهاي

3%
بورصة 
شنتشن

4%
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2018الربع الرابع  2019الربع الثالث  2019الربع الرابع 

(بالمليار)العائدات المحققة  ة األولية عدد االكتتابات العام

هدوًء في عام  بحالة عدم اليقين االقتصادية متأثر2019كان سوق األسهم العالمي أكثر 
تحديًدا بالنسبة ويركز المستثمرون بشكل أكبر على أسعار االكتتاب العام األولي و. والسياسية

هو مسار واضح للربحية ات ويمكن مالحظة ذلك بسهولة في الوالي. للشركات النامية، و
ألولي ، حيث أكملت كل منها االكتتاب العام ابنترستالمتحدة، مع شركات أوبر وليفت و

ركة وي شلالعام األوليالخاص بها، ولكن مع تحديات التسعير واالنهيار الكبير الكتتاب
.وورك

ها ت ويظل النشاط عبر الحدود عامالً مهًما لمستويات االكتتاب العام األولي مع االتجا
يقيا والشرق الملحوظة لتطلع شركات التكنولوجيا إلى أسواق نيويورك وتطلع شركات من أفر

. األوسط وأوروبا الوسطى والشرقية إلى لندن

من القوة بمكان، على نحو يفوق الربع المقابل من عام 2019وكان الربع األخير من عام 
عملية اكتتاب عام أولي بقيمة 338، تم إجراء عالمياً . الحجممن حيث العائدات و2018

عملية اكتتاب 303، مقارنة بعدد 2019مليار دوالر أمريكي في الربع الرابع من سنة 71
.2018مليار دوالر أمريكي في الربع الرابع من سنة 57.6عام أولي بعائدات 

مليار دوالر 74.1% )37ريادة سوق األسهم خالل العام، حيث مثلتا األمريكتانواصلت 
من عدد عمليات االكتتاب العام األولي، المدعومة ( 251% )24من العائدات و( أمريكي

هذا العام  أفانتورومع بروز شركات أوبر -بعمليات االكتتاب العام األولي عالية القيمة في 
. وليفت

هم بنسبة  ا، مما سا من ( مليار دوالر أمريكي71.7% )36حلت آسيا والمحيط الهادئ ثانيً
هونج . من عدد عمليات االكتتاب العام األولي( 660% )63العائدات العالمية و احتفظت 

من عمليات االكتتاب العام األولي % 35كونج بموقعها كأكثر مواقع اإلدراج شعبية بنسبة 
%(.34)في المنطقة، وتتبعها الصين 

% 27ة المركز الثالث كان من نصيب أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا التي حققت نسب
من عدد ( 129% )12من عائدات االكتتاب العام األولي و( مليار دوالر أمريكي53.3)

.  المعامالت



جيإصدارات السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخلي
ة العالية تواصل سوق دول مجلس التعاون الخليجي إصدارالصكوك والسندات السيادية ذات القيم

العديد من المعامالت ذات القيمة العالية مع سيطرة 2019شهد الربع الرابع من عام 
.  الصكوك السيادية والشركات على السوق

أول ليمتد،سيرفسيزدي بي تراست آيأصدر بنك التنمية اإلسالمي، من خالل شركة 
شاملة الصكوك. مليار يورو في ناسداك دبي في الربع الرابع1صكوك خضراء بقيمة 

، (أبريل وأكتوبر)2019مليار دوالر أمريكي لكل منها في 1.5الخضراء وإصدارين بقيمة 
مليار دوالر 13.65صًكا بقيمة إجمالية 11سيرفسيز ليمتد تراستتمتلك شركة آي دي بي 

. أمريكي مدرجة في ناسداك دبي

هذا الربع مليون دوالر750أصدرت إمارة الشارقة أيًضا صكوك بقيمة  أمريكي خالل 
.السنوي في ناسداك دبي بعد إصدار مليار دوالر أمريكي في أبريل

انسند(مركز دبي المالي العالمي)دبي فرعالصناعي التجاري المحدود الصينأصدر بنك
وقد ساعدت . في ناسداك دبي2019مليون دوالر أمريكي في أكتوبر 500قيمة كل منها 

ة أكبر جهة إصدار سندات خارجية مدرجة في البورصمركزهذه الخطوة البنك في تأمين 
.مليار دوالر أمريكي4.56حسب القيمة مع إجمالي قيمة السندات المدرجة بقيمة 

دور دبي كواحدة من 2019وقد عززت الصكوك عالية القيمة الصادرة في ناسداك دبي عام 
.الصكوك حسب القيمةإلصدارأكبر المراكز العالمية في العالم 

مليار دوالر أمريكي من الصكوك خالل 3.67وقدمت المملكة العربية السعودية إجمالي 
مليار دوالر أمريكي منها في 1.18، حيث تم إصدار في تداول2019الربع الرابع من عام 

مليار دوالر أمريكي في األرباع السابقة من السنة كجزء من برنامج2.49الربع الرابع و
.2017الصكوك الذي تم تأسيسه من قبل وزارة المالية في يوليو 

مليون دوالر أمريكي 260مليون دوالر أمريكي و520أصدرت سلطنة عمان صكوك بقيمة 
كما أصدرت سند . سنوات على التوالي5و7وفترة استحقاق % 5و% 5.5بمعدل فائدة 

10وفترة استحقاق 5.75مليون دوالر أمريكي بمعدل فائدة قدره 520سيادي بقيمة 
.سنوات

تها القيمة اإلجمالية للسندات السيادية التي أصدر
ام المملكة العربية السعودية في الربع الرابع من ع

2019

مليون دوالر 490أصدرت المملكة العربية السعودية 
سنوات بمعدل فائدة 10أمريكي من الصكوك لمدة 

مليون دوالر أمريكي من الصكوك لمدة 686و% 2.69
%.  2.17خمس سنوات بمعدل فائدة 

ك الشركات الصادرة عن بنلسنداتالقيمة اإلجمالية 
التجاري المحدود، فرع دبي الصناعيالصين 

(DIFC ) 2019في الربع الرابع من عام

دبي والتجاري المحدود، فرعالصناعيأصدر بنك الصين 
5سنوات و3سندات لمدة ( مركز دبي المالي العالمي)

أكتوبر 17مليون دوالر أمريكي في 500سنوات تبلغ 
.  على التوالي% 2.772و% 2.662، بمعدل فائدة 2019

رابع القيمة اإلجمالية إلصدارات الصكوك في الربع ال
شركة آي دي بي تراست عن2019من عام 

سيرفسيز ليمتد في ناسداك دبي

كوك أصدرت شركة آي دي بي تراست سيرفسيز ليمتد ص
مليار دوالر أمريكي في بورصة ناسداك دبي1.5بقيمة 

، %1.957بمعدل فائدة قدره 2019أكتوبر 3بتاريخ 
من ( مليار دوالر أمريكي1.11)مليار يورو 1بقيمة 

، بمعدل فائدة 2019ديسمبر 4الصكوك الخضراء في 
مليون دوالر أمريكي، بمعدل فائدة250و% 0.037قدره 
.سنوات5وتستحق جميع الصكوك خالل %. 2قدره 

مليار 2.86
دوالر أمريكي

مليار 1.18
دوالر أمريكي

مليار دوالر 1
أمريكي
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هاوس كوبرز مساعدتك كيف يمكن لبرايس وتر
ا لنجاح االكتتاب العام األولي وإصدار هاوس كوبرز ندرك أن اإلعداد الجيد يُعد عنصًرا ضروريً من عمليات اق واسعفي نطكبيرةخبرةتمتلك شركتنا. الدينسنداتنحن في برايس وتر

.الدولية واإلقليمية والمحلية، ويمكننا تقديم توجيهات الخبراء بدًءا من التخطيط األولي وصواًل إلى التنفيذ وما بعدهسندات الديناالكتتاب العام األولي وإصدارات

الدينسنداتتنفيذ االكتتاب العام األولي وإصدار الدينسنداتاإلعداد لالكتتاب العام األولي وإصدار

هزيةيُعد  ا مبكراالدين تشخيصسنداتلالكتتاب العام األولي وإصدارتقييمنا للجا
هذا التقيوسوف نسلط الضوء. للجوانب الضرورية الالزمة لنجاح اإلصدار على يمخالل 

لمتطلبات الجوانب التي ال تحقق فيها العمليات واإلجراءات والهياكل والممارسات الحالية ا
هذه الالزمة لشركة سيتم تداول أسهمها في البورصة وسنقدم توصيات بشأن كيفي ة معالجة 

.الثغرات

علقة المتكيدنعمل مع الجهات المصدرة ومستشاريها لتقديم خدمات االستشارات والتأ
أس المال وقد يشمل ذلك تقارير ر. الدينسنداتبعمليات االكتتاب العام األولي وإصدار

اب والمساعدة العامل وتقارير العناية الواجبة المالية وتقييم الوضع المالي وإجراءات االكتت
مالية وإدارة في صياغة مناقشة وتحليل اإلدارة في نشرة االكتتاب ورسائل تأكيد المالءة ال

.المشروع

مه كبديل الستشارة المستشارين الخبراء .هذا المحتوى مخصص ألغراض المعلومات العامة فقط، وال ينبغي استخدا

هاوس كوبرز2020لعام © حقوق الطبع والنشر هاوس كوبرز وPwCيشير االختصار . جميع الحقوق محفوظة. محفوظة لشركة برايس وتر ها كياناً /إلى شبكة شركات برايس وتر من ها األعضاء والتي تمثل كل  من شركات أو واحد أو أكثر 
موقعنا . قانونياً مستقالً  من المعلومات، يُرجى زيارة  www.pwc.com/structureلمزيٍد 

190317-165245-PB-OS

هاوس كوبرز ألسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي نبذة عن تقرير برايس وتر
تعاون الخليجي اللسالمال لدول مجلس التعاون الخليجي نظرة على عمليات االكتتاب العام األولي في أسواق األوراق المالية الرئيسية وقطاعات السوق بدول مجرأسيلقي تقرير أسواق

هذا التقرير الفترة من . باإلضافة إلى إصدارات السندات والصكوك التقليدية على أساس ربع سنوي ويضم البيانات ذات الصلة بناءً على 2019ديسمبر 31إلى 2019أكتوبر 1يغطي 
هاوس كوبرز الشرق األوسط رأسأُعَدّ تقرير أسواق. تاريخ المعاملة w)المال لدول مجلس التعاون الخليجي بواسطة شركة برايس وتر ww.pwc.com/me .) هاوس وحصلت برايس وتر

.كوبرز على جميع بيانات السوق من مصادر المعلومات المتاحة للجمهور، ولم تتحقق من صحتها بشكل مستقل
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