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استمرت عوائد أدوات الدين السيادية الخليجية بالتراجع في الربع الثالث من 

كما تحسن األوضاع االئتمانية وارتفاع أسعار النفط. بسب وذلك  6102العام 

في حين تقلص  لعوائدا  وراءالمستثمرين  سعيالخليجية من  العوائدتفادت اس

شهدت العوائد على السندات  حيث ،عوائد أدوات الدين العالميةبين و الفارق بينها 

األميركية تغيراً طفيفاً خالل الربع. وقد كان نشاط إصدار السندات الخليجية قوياً 

السندات السيادية تماشياً مع تصدر مع وذلك  6102في الربع الثالث من العام 

لألدوات  اتصداراإل وقد كانت أغلبية .هاجهود السلطات لتمويل عجز موازنات

ضخمة في  عالميةادوات إصدار  بعدتماشياً مع تحسن مستوى السيولة  محليةال

تراجعت مستويات السيولة في السعودية خالل قد و .6102من العام  نيالثاالربع 

    .محليةال حكوميةالسندات المن  االعتيادية اتهاإصدارعلى خلفية الثالث الربع 

 الربع الثالث خالل بداية  وقد واجهت عوائد أدوات الدين الخليجية والعالمية

حذر وخروجها من اإلتحاد األوروبي على البريطاني ضغوطاً بعد نتائج التصويت 

إال أن تحركات بنك . القرارعلى  المستثمرين من النتائج السلبية التي قد تترتب 

مأنة المستثمرين واستقرار األسواق والتي ساهمت في طقد إنجلترا المركزي 

برنامجه لشراء  والتوسع فينقطة أساس  62أسعار الفائدة بواقع  تضمنت خفض

 .السلطة لحكومة جديدةانتقال   هسالست األصول وذلك باإلضافة إلى 

الربع بتباطؤ  النصف الثاني من العالمية سلباً فيوتأثرت عوائد أدوات الدين 

فقد توقف بنك أوروبا المركزي عن تحركاته النمو وتفاوت السياسات النقدية. 

وفاعليتها  الكميبعد أن ازدادت التساؤالت حول برامج التيسير وذلك خالل الربع 

ما أدى إلى استقرار نسبي في السندات األلمانية طويلة األجل. في المقابل اتخذ 

بنك اليابان المركزي العديد من الخطوات المتاحة امامه لرفع أسعار السندات 

اليابانية لفترة العشر سنوات كاللجوء للتحكم بمنحنى العوائد واستحداث طرق 

حللون في أميركا اجتماع مجلس االحتياط يترقب الم ذاته في الوقتجديدة. 

انعقاده في ديسمبر والذي من الممكن أن يثمر عن رفع أسعار  معالمزالفدرالي 

وذلك بعد بقاء المجلس دون أي  6102الفائدة للمرة األولى وربما الوحيدة للعام 

لفترة مريكية األخزينة العوائد أذون وساهم ذلك في ارتفاع  تحركات خالل الربع.

     العشر سنوات.

إثر  6102وتراجعت عوائد أدوات الدين الخليجية في الربع الثالث من العام 

تحسن األوضاع المالية وانتعاش أسعار النفط على خلفية وجود مؤشرات بشأن 

وقد شهدت دول مجلس التعاون الخليجي خالل متسوى انتاجها. لخفض أوبك 

الربع تنفيذ العديد من التحركات اإلصالحية. إذ حرصت السلطات على تقديم 

العديد من الحزم اإلصالحية الصارمة لمواجهة عجز موازناتها التي تخطت حاجز 

باإلضافة إلى زيادة الضغوطات على السيولة  6102مليار دوالر في العام  061

 الدائنينوقد ساهمت هذه التحركات في زيادة اإلقبال على المنطقة من قبل  المحلية.

. كما استفادت المنطقة أيضاً من قرار أوبك الذي اتخذته في نهاية الربع ينالعالمي

  بشأن التحكم بمستوى انتاجها من أجل دعم أسعار النفط.

وأدى تحسن بيئة المخاطر واستمرار األسواق العالمية بالسعي للحصول على 
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سندات الخزانة والسندات ذات العوائد المرتفعة العوائد الى تراجع الفارق بين 

فقد تراجعت سندات دبي وعمان والبحرين لفترة الخمس سنوات بواقع  .االمريكية

دون تغيير سندات أبو بي وقطر بقيت عوائد نقطة أساس بينما لم  26إلى  61

 خالل الربع. يذكر 

المنطقة التحسن في مستوى  في مبادالت مخاطر عدم السدادكما عكست أيضاً 

في دول مجلس التعاون  مبادالت مخاطر عدم السدادفقد تراجعت المخاطر. 

 022نقطة أساس خالل الربع وبواقع  62الخليجي وسجلت دبي أكبر تراجع بلغ 

. وأنهت بقية الدول 6102عن أعلى مستوى بلغته في يناير من العام نقطة أساس 

  نقطة أساس. 62 و 61 بينتراوح على انخفاض الربع 

 6102من العام  الربع الثالثاط إصدارات أدوات الدين الخليجي خالل وارتفع نش

مليار دوالر خالل  66إذ بلغ إجمالي اإلصدارات  بدعم من اإلصدارات السيادية.

ليستقر  الثالثفي الربع  ٪66 بواقع السندات القائمةرصيد ارتفاع في محققاً  الربع

وقد تصدرت السندات السيادية نشاط اإلصدار الخليجي  مليار دوالر. 621عند 

  .6102مليار دوالر من السندات الجديدة في الربع الثالث من العام  02.2مضيفة 

للحصول على تمويل  سعي مكثفدول مجلس التعاون الخليجي  وبعد أن شهدت

في مطلع العام تصدرت السندات المحلية نشاط  من أسواق الدين العالمية

وكانت عمان الوحيدة من بين دول مجلس التعاون  .في الربع الثالث إصداراتها

جه الخليجي التي اتجهت لألسواق العالمية بقيمة ملياري دوالر. وقد ساهم التو

المكثف لألسواق العالمية في الربع الماضي إلى تيسير السيولة المحلية. فقد 

استطاعت قطر العودة لألسواق المحلية في الربع الثالث ألول مرة خالل العام 

مليار دوالر ما يثبت تحسن مستويات السيولة وذلك بعد أن  6.2مقترضة  6102

 وقد شهدت أسعارمليارات دوالر.  2باعت سندات عالمية في الربع الثاني بقيمة 

 خالل الربع بأكمله. ٪0.22اإلنتربتك في قطر ثباتاً عند ما يقارب  فائدة

واستمرت اإلصدارات المحلية في السعودية بفرض الضغوطات على السيولة 

مليار  00العروض الشهرية المحلية للحكومة ما يساوي  استنزفتإذ المحلية. 

مليار دوالر منذ  29و 6102دوالر من البنوك المحلية في الربع الثالث من العام 

العام الماضي. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار فائدة اإلنتربنك  بدئها اإلصدار في

زمة المالية وذلك وقت األ 6112لفترة ثالثة أشهر إلى مستوى لم تصله منذ العام 

أقصى سعة  برفع . وقد قامت مؤسسة النقد العربي السعودي ٪6.62عند 

وعرضت على البنوك المحلية قروضاً بتكلفة أقل وذلك في  ٪21لالقترض إلى 

المؤسسة امت قمحاولة منها لمواجهة ضيق السيولة. وفي أواخر شهر سبتمبر 

اإلصدار  مما ادى الى تحييد اثرمليارات دوالر  2بحقن البنوك المحلية ما يساوي 

العالمية المرتقبة في الربع  اتهاالحكومي األخير. كما تسبب التأخر في إصدار

 بالمزيد من التراجع.  6102الثالث من العام 

قوة نمو الدين في دول مجلس التعاون الخليجي تماشياً ومن المتوقع أن تستمر 

 وقد طرحتتحسن األسعار العالمية بدعم من استقرار أوضاعها المالية. مع 

 السعودية كما طرحت ،البحرين سندات عالمية بعد أن فشلت مسبقاً في مطلع العام

 مليارات دوالر بينما من المتوقع 09.2أكبر إصدار في األسواق الناشئة مجمعة 

 6102سندات في األسواق العالمية في الربع الرابع من العام  الكويت طرحأن ت

دوالر. كما من  اتمليار 01 تصل قد إلى بقيمة 6109العام من  أو الربع األول

العالمية إثر ضيق  الدين سواقأالمتوقع أن تتجه بعض الجهات الحكومية إلى 

ليس من كما انه شركاٍت عمانية وإماراتية. ل والصدارة قد تكوناألوضاع المالية 

االتجاه ما لم يتم مواجهة ضيق ذات أن تتجه البنوك المحلية  أيضاً المستبعد 

 

 في دول مجلس التعاون القائممجموع الدين : 4الرسم البياني 

 ))مليار دوالر
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 السيولة المحلية واستمرارها. 

 

 

)مليار دوالر(: اإلصدارات الخليجية الجديدة حسب القطاع   الجدول   
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 المجموع 7.0 10.9 11.2 24.3 26.6 19.4 35.7 23.1
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 ُعمان 1.0 0.5 1.3 0.9 0.9 0.4 3.3 3.0

 قطر 0.0 0.0 0.5 2.9 3.0 1.7 12.6 4.3

 السعودية 0.6 1.0 2.1 17.2 18.1 12.8 6.4 11.5

 اإلمارات 3.5 6.9 4.1 0.2 1.6 2.0 8.1 1.1

 المجموع 7.0 10.9 11.2 24.3 26.6 19.4 35.7 23.1
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