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 تقرير خاص عن

 الشرق األوسط وشمال إفريقيا سوق السندات والصكوك في 

 2019 اكتوبر
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ق األوسط وشمال إفريقيا  - ي الشر
من مؤشر األسواق الناشئة بعد إدراج دول مجلس التعاون   %20تمثل حوالي السندات والصكوك السيادية ف 

ي   الخليج 

 

ي  يسي    - ي دول مجلس التعاون الخليج 
  عىل المسار الصحيح للوصول إل أفضل أداء سنوي له منذ عقد سوق الدين ف 

 

 

ز بالرغم من التحديات اإلقليمية    أداء متمي 

ي من تحقيق أفضل أداء لها منذ  : 2019سبتمير - الكويت ي دول مجلس التعاون الخليج 
بت سوق السندات الدولية ف  حقق فقد . 2010 سنة اقير

  Bloomberg Barclaysمؤشر 
ً
ي ارتفاعا وُيعت  هذا   . 2019أغسطس/ آب  نهايةحتر  منذ بداية العام% 15.2 بلغلدول مجلس التعاون الخليج 

ي تحمل تصنيف الدرجة االستثمارية. ويعود الفضل  
ي التر المؤشر بقياس حركة السندات والصكوك الصادرة عن كيانات دول مجلس التعاون الخليج 

ي 
ي طرأت عىل السياسة النقديةف 

ات التر ة للتغي  ي العائدات العالمية، كما يعتي  نتيجة مباشر
اجع الحاد ف  ي إل الير

  اذ أثر األمريكية،   هذا األداء االستثنائ 

 .  ىل كل األصول المقومة بالدوالر األمريكي عالفيدرالي األمريكي  قبل منالفائدة خفض أسعار 

ي و
ي الع ،المبدأ ف 

اجع ف  ي اآلفاق االقتصادية،  أو النقدية  ة تغي  السياس نع ا ناتجان كان  ائدات عىل سندات الخزانة األمريكية، سواءالير
  يؤدي التغي  ف 

 الفائدة وأسعار السندات.    مستوياتطبيعة العالقة المعكوسة بي     سبب ب ارتفاع أسعار السندات المقومة بالدوالر األمريكي  ال

ة الحاصلة عىل تصنيف  ي   مت،  وعالوة عىل ذلك ي عن أداء المناطق النظي  مماثل عىل مستوى العالم. فعىل سبيل   أداء منطقة مجلس التعاون الخليج 

ي تحمل تصنيف الدرجة االستثمارية 
كات األمريكية التر أواخر حتر  منذ بداية العام %13.9وصل إل  ارتفاعا المثال، حقق مؤشر سندات الشر

 وصل إل  المماثلتصنيف ال تالناشئة للدول ذامؤشر األسواق ، بينما شهد أغسطس
ً
ة، وهو ما يقل بواقع نقطة 13.3ارتفاعا % خالل نفس الفير

. ويجدر اإلشارة إل أن ي  قد تحقق بالرغم من تصاعد حدة التوترات  الجيد األداء  هذا  إل نقطتي   مئويتي   عن سوق مجلس التعاون الخليج 
ً
نسبيا

ي المنطقة وركود أسعار النفطالسيا
ي مورغان بضمقد ساعد بذلك و  ،سية ف  ي ئ  ي من بلدان خمسة  قرار مؤسسة ج  إل  دول مجلس التعاون الخليج 

 .  (JP Morgan EMBIG)ندات األسواق الناشئة العالمي لس  ها مؤشر 
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 اهتمام المستثمرين دع  تستصول ا فئة

ي مورغان بإدراج  ي ئ  ي أعقاب قرار مؤسسة ج 
ها الرئيسي من بلدان خمسة ف  ي ضمن مؤشر سواق الناشئة والمعروف لل  دول مجلس التعاون الخليج 

ي إل وزن دول ، ارتفع مجموع (JP Morgan EMBIG) بمؤشر سندات األسواق الناشئة العالمي  % وهو ما رفع إجمالي 15مجلس التعاون الخليج 

ق األوسط وشمال إفريقيا إل نحو  نطقة اموزن   ي المنطقة تقدر   أدوات الدينضخمة إل سوق    استثمارات  %. وقد أثمر قرار الضم عن تدفق20لشر
ف 

ي الطلب عىل تقليل الف 30و 25بي   
. وقد ساعدت هذه الزيادة ف  ي امليار دوالر أمريكي ي دول مجلس التعاون الخليج 

واسعار  رق بي   أسعار الفائدة ف 

ي الواليات المتحدةالفائدة ل
اتها العالمية. لتق اإلقليمية اداء األسو بأ ا دفعمم، سندات الخزانة ف   تفوق عىل نظي 

ي مورغان لسندات األسواق الناشئة العالمي منذ حوالي  أنسر   ي ئ  ي طلب المستثمرين عىل ديون  20مؤشر ج 
، حيث حفزت الزيادة المستمرة ف 

ً
عاما

 بي    ويعتي  هذا المؤشر  . لقياس ادائها  مؤشر لة إل ظهور الحاجة األسواق الناشئ
ً
ي سندات نستثمريالماألكير تتبعا

ي ض األسواق الناشئة. و  ف 
م يأئر

ي 
ايدة لهذه السوق، وهو ما يجعل تجاهل هذه المنطقة ف   بالحجم المتنامي وبالتالي األهمية المير 

ً
افا المستقبل   السندات الخليجية لهذا المؤشر اعير

 أ
ً
 صعبا

ً
ي مي ألمرا

 ع. ي    حفظة عالمية متعددة األصول وجيدة التنو مستثمر ف 

ي وقد كان لقرار ضم السندات الخليجية إل مؤشر  ي مورغانج   إيجابية أخرى، حيثللسواق   ئ 
ً
ي  الناشئة آثارا

ي   توسيع ساهم ف 
قاعدة المستثمرين ف 

ي إصدار ة حجم اديز عي  سوق الدين اإلقليمية 
مشاركة المستثمرين األجانب، وهو ما يعزز من قدرة السوق عىل استيعاب أي زيادة ملحوظة ف 

  األسعار. عىل  انعكاسات سلبية دونالسندات 
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 سوق مهيأة للنمو  

ي اآلراء  توافق واسع  يوجد 
ة  مفاده أن    ف  ي  وتي 

ي المنطقة ستبقر مرتفعة ف 
 إصدارات الصكوك والسندات ف 

ً
انيات  لتفاوتل  المستقبل القريب نظرا ي المي  

 ف 

ي المالية 
ي  دول لالعامة بي   اإليرادات والنفقات، حيث زاد حجم العجز ف  إنفاق طموحة لتعزيز النمو  برامج ها إطالقنتيجة مجلس التعاون الخليج 

اض  أدتبحيث ال تقترص عىل النفط. لكن هذه الخطوات  ها اتخطوات جريئة لتنوي    ع اقتصاد اذ اتخو  االقتصادي ي االقير
بتشجيع من  - إل زيادة ف 

   . مديونياتها  زيادة وبالتالي  - الفائدة  مستويات ضانخفا

ومن ناحية أخرى، شهدت إصدارات الصكوك زيادة مستمرة، حيث تسىع االقتصادات إل تنوي    ع مصادر تمويلها وتطوير سوق الديون اإلسالمية. 

ي  دوللالصكوك وقد وصل حجم إصدارات  ين، ها % من مجموع إصدارات20إل ما يقارب  بالدوالر االمريكي  مجلس التعاون الخليج  ي العامي   األخي 
ف 

ي 15ن كان حجمها بعد أ
 . 2017منذ  مليار دوالر من الصكوك 45ر نحو اصدتم ا. وقد 2016% ف 

ي ستواجه االقتصادات اإلقليمية هي   تبقر و 
فقد شهد متوسط    .يةديونالممن    مقبولومستوى    العام  نفاقتحقيق التوازن بي   اإل   أحد أهم التحديات التر

ي عىل مدار األعوام الثالث الماضية، إال أنه ال  ي دول مجلس التعاون الخليج 
 ف 
ً
 يزال أقل من مستوى الديون بالنسبة إل إجمالي الناتج المحىلي ارتفاعا

ي البلدان المتقدمة. 
ه ف   نظي 
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