
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

على خلفية  2022تذبذب عائدات السندات السيادية في الربع الرابع 
 الفائدةتحول مسار توقعات التضخم وأسعار 

 أبرز النقاط:

 وتيرة  تقلب عائدات السندات العالمية في الربع الرابع من العام، إال أنها ما تزال بعيدة عن أعلى مستوياتها المسجلة في أكتوبر بسبب اعتدال

 .التضخم ورفع أسعار الفائدة بمعدالت أقل
 مساهمة العرض المحدود في تعزيز جاذبية السندات السيادية المحليةانخفاض عائدات السندات السيادية الخليجية متوسطة األجل نظراً ل. 
 توقعات التضخم، والسياسات النقدية لالحتياطي الفيدرالي، وآفاق النمو االقتصادي ستواصل تأثيرها على ديناميكيات سوق السندات. 
  السيادية للسعودية واإلماراتاإلصدارات الخليجية تعكس اتجاهها الهبوطي في الربع الرابع بدعم من اإلصدارات. 
  االحتياجات التمويلية للحكومات قد يحد من اإلصدارات الجديدة في المنطقة وانخفاضرفع أسعار الفائدة. 
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، وتفوق ألداء 2022تذبذب عائدات السندات العالمية في الربع الرابع 

 السندات السيادية الخليجية 

ارتفعت عائدات السندات السيادية بشكل كبير في أكتوبر الماضي قبل أن تتراجع 

بعض التوقعات إلى اعتدال وتيرة التضخم. إال أنه وعلى في وقت الحق بعد إشارة 

الرغم من ذلك، فقد أدى استمرار تبني البنوك المركزية لنبرة متشددة إلى ارتفاع 

عائدات السندات في النصف الثاني من ديسمبر. وتفوقت السندات السيادية الخليجية 

بع األخير من عام متوسطة األجل على نظيراتها العالمية، إذ أنهت تداوالت الر

بأداء أفضل وتراجعت عائداتها على أساس ربع سنوي. ومن جهة أخرى  2022

أشارت أحدث بيانات التضخم الصادرة عن معظم االقتصادات إلى أن أسوأ مرحلة 

من ارتفاع أسعار المستهلكين قد مرت على األرجح، على الرغم من أن األسعار 

. باإلضافة إلى ذلك، يبدو أن زخم 2022بل عام ما زالت أكثر ارتفاعاً مقارنة بما ق

األسعار بدأ يتحول من السلع )مثل الطاقة( إلى الخدمات، مما قد يساهم في الحفاظ 

على معدل التضخم األساسي مرتفعاً نسبيا خالل األشهر المقبلة. واتجهت البنوك 

نقطة  50ر المركزية العالمية الرئيسية في ديسمبر إلى رفع أسعار الفائدة بمقدا

أساس فقط، في أعقاب الزيادات الكبيرة التي طبقتها في وقت سابق من العام. وقد 

، نظرا الرتفاع 2023نشهد المزيد من رفع أسعار الفائدة في النصف األول من عام 

أسعار المستهلكين وتشديد أوضاع سوق العمل، مما قد يبقي على ارتفاع عائدات 

ي المقابل، فإن أي تحول محوري في السياسات السندات من منظور تاريخي، وف

قد يؤدي  2023النقدية بما يدعم خفض أسعار الفائدة خالل الجزء األخير من عام 

 إلى ارتفاع أسعار السندات وبالتالي انخفاض العائدات.

في ذات الوقت، عكست إصدارات السندات الخليجية اتجاهها الهبوطي و

 11.8مقابل  2022في الربع الرابع من عام  *مليار دوالر 15.9وارتفعت إلى 

. واستحوذت السعودية على أعلى 2022مليار دوالر في الربع الثالث من عام 

مليار دوالر(. وساهم  11.3السيادية ) السيادية وشبهقيمة لإلصدارات الجديدة 

ارتفاع أسعار النفط هذا العام في تعزيز المركز المالي للحكومات الخليجية، مما 

أدى بدوره إلى تمكنها من تقليص الهوامش بين السندات السيادية الخليجية 

 وسندات الخزانة األمريكية على الرغم من انخفاض االحتياجات التمويلية.

نخفاض عائدات السندات من أعلى مستوياتها الت التضخم يؤدي تحسن توقعا

 التاريخية

بدأت معدالت التضخم الكلي في العديد من االقتصادات المتقدمة في االنحسار 

من أعلى مستوياتها المسجلة في عقد من الزمن في وقت سابق من العام الماضي 

ية عن عالمات وسط ضعف أسعار الطاقة. كما كشفت بيانات التضخم األساس

مبكرة على التراجع، وإن كانت عند مستويات ما تزال مرتفعة مقارنة بالسنوات 

السابقة. وأدى ذلك إلى دفع البنوك المركزية، بما في ذلك االحتياطي الفيدرالي، 

نقطة أساس في ديسمبر، ليصل  50إلى التوجه إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 

المعدل المستهدف االحتياطي الفيدرالي في عام  بذلك معدل الزيادة التراكمية في

. وتشير خارطة نقاط تصويت االحتياطي الفيدرالي على %4.25إلى  2022

أسعار الفائدة، والتي يتم مراقبتها عن كثب، إلى إمكانية رفع االحتياطي 

. كما 2023نقطة أساس إضافية خالل عام  75الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 

ركزي األوروبي وبنك إنجلترا ارتفاعات مماثلة بمعدالت أقل أقر البنك الم

 75نقطة أساس لكل منهما في ديسمبر، بعد رفع سعر الفائدة بمقدار  50بمقدار 

 نقطة أساس في االجتماعات السابقة.

مقارنة بأعلى  2022وتراجعت عائدات السندات خالل الربع الرابع من عام 

. إال أن (2و 1)الرسم البياني  في أكتوبرمستوياتها المسجلة في عدة سنوات 

السندات المعيارية تخلت عن مكاسبها )باستثناء السندات السيادية البريطانية( 

في أواخر ديسمبر، بعد التصريحات المتشددة للبنوك المركزية، وأنهت عائدات 

 السندات الربع األخير من العام مسجلة نمواً صافياً على أساس ربع سنوي.

 عالمية ال القياسية السندات عوائد: 1الرسم البياني 

(%) 

 

 

 2022ديسمبر  31، كما في تومسون رويترز داتاستريمالمصدر: 
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 10وخالل الربع األخير من العام، ارتفعت عائدات السندات األلمانية ألجل 

تمسك رئيس البنك  إذنقطة أساس على أساس ربع سنوي،  45سنوات بمقدار 

المركزي األوروبي بموقفه المتشدد وتوقع إقرار جولتين مماثلتين لرفع سعر 

. وفي اليابان، 2023نقطة أساس خالل النصف األول من عام  50الفائدة بمقدار 

سمح بنك اليابان بشكل غير متوقع بتوسيع نطاق تداول عائدات السندات 

ساس في أي من االتجاهين من مستوى نقطة أ 50الحكومية اليابانية بمقدار 

نقطة أساس للعائدات  17المستهدف. وقد أدى ذلك إلى قفزة سريعة بمقدار  0%

. من جهة أخرى، شهدت عائدات سندات 2022خالل الربع الرابع من عام 

سنوات تغيراً هامشياً على أساس ربع سنوي، على  10الخزانة األمريكية ألجل 

نقطة أساس مقارنة بمستويات الذروة المسجلة في  40الرغم من تراجعها بنحو 

أكتوبر بعد اعتدال معدل التضخم الرئيسي بوتيرة مستمرة. أما بالنسبة للسندات 

رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك  بعد قيامالبريطانية، فقد تعافت بشكل كبير 

اء بالتراجع عن تطبيق إجراءات التيسير المالي التي أعلنتها رئيسة الوزر

السابقة ليز تراس. ومع تدهور آفاق االقتصاد البريطاني بشكل أكبر، فقد اتجهت 

 توقعات السوق لصالح قيام بنك إنجلترا باتباع وتيرة أبطأ في رفع أسعار الفائدة.

 سنوات  10ة آلجال التغيير في عوائد السندات العالمي: 2الرسم البياني 

 (، على أساس ربعيساسأ ة)نقط

 

 2022ديسمبر  31كما في  تومسون رويترز داتاستريم: المصدر
 

وتواصل آفاق النمو االقتصادي وسياسات مجلس االحتياطي الفيدرالي وتوقعات 

التضخم التأثير على ديناميكيات سوق السندات. وعزز استمرار ضيق سوق 

مما كان متصوراً  لتراجع أقل حدةالعمل اآلمال في تحقيق االقتصاد األمريكي 

في السابق. وإذا استمرت اتجاهات سوق العمل دون تغيير، فإن تزايد التوجه 

لفئات األصول مرتفعة المخاطر، بما في ذلك األسهم، قد يضع بعض الضغوط 

الهبوطية على أسعار السندات السيادية. كما قد تؤدي الفجوة المستمرة في مسار 

وسط وتحديد البنوك المركزية للمستوى التضخم على المديين القريب والمت

في الحفاظ على ارتفاع أسعار الفائدة، مما يؤدي  %2المستهدف للتضخم البالغ 

بدوره إلى تعزيز العائدات ودفعها لالرتفاع. من جهة أخرى، فإن التباطؤ الحاد 

اعتماد البنوك ولمعدالت التضخم بسبب الضعف االقتصادي المفاجئ، 

 رتفاع أسعار السندات. إضافةاللنهج أقل تشدداً، قد يؤدي  المركزية العالمية

ذلك، فإن أي تراجع جوهري إضافي لسعر الدوالر األمريكي سيكون أيضاً من ل

العوامل الداعمة ألسعار السندات في األسواق األخرى، بما في ذلك أوروبا. 

 ً تشديد تطبيق "سياسات اللوفي ذات الوقت، يسعى االحتياطي الفيدرالي حاليا

الكمي السلبي" من خالل تخلص ميزانياته من سندات الخزانة األمريكية 

مليار  60المستحقة السداد واألوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بقيمة 

 قد يعززمليار دوالر شهرياً، على التوالي، وهو األمر الذي  35دوالر و

ً بأن تغيير تلك الضغوط التضخمية حتى مع ثبات المتغيرات األخرى. عل ما

 الحدود او االعالن عن المزيد من التدابير المتشددة سيؤثر على سوق السندات.

تراجع عائدات السندات السيادية الخليجية وسط قوة أرصدة المالية العامة 

 وانخفاض اإلصدارات

انخفضت عائدات السندات السيادية الخليجية متوسطة األجل في الربع الرابع 

ساهمت األرصدة المالية  إذ، على عكس نظيراتها العالمية، 2022من عام 

القوية وتوقعات النمو القوي لالقتصاد غير النفطي في تعزيز جاذبية السندات 

لجديدة. وجاءت اإلقليمية وسط انخفاض المعروض من السندات المعيارية ا

البحرين وعمان في الصدارة من حيث انخفاض العائدات، بتراجعهما بأكثر من 

، بما في ذلك الكويت، ت دول الخليج األخرىنقطة أساس، بينما سجل 100

نقطة أساس خالل هذا  48-22انخفاضات بوتيرة معتدلة نسبياً، تراوحت بين 

صنيف االئتماني ستاندرد أند . وقامت وكالة الت(4و 3)الرسم البياني  الربع

، 2022بورز برفع التصنيف االئتماني السيادي لسلطنة عمان مرتين خالل عام 

" )مع نظرة مستقرة( من BBقامت برفعها إلى " إذكانت آخرها في نوفمبر، 

"BB- أوضاع المالية العامة للسلطنة. أما بالنسبة  التحسن في"، مشيرة إلى

يد اإليرادات، بما في ذلك زيادة ضريبة القيمة للبحرين، فقد ساعد نهج توح

في وقت سابق من العام الماضي، إلى جانب التأثير  %10المضافة إلى 

اإليجابي غير المباشر الرتفاع الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي للسعودية، 

على تحسين المركز المالي. ورفعت وكالة التصنيف االئتماني ستاندرد أند 

 فمبر توقعاتها الخاصة بالبحرين من مستقرة إلى إيجابية.بورز في نو

 ة متوسطة األجلالخليجي ةالسيادي السندات عوائد: 3الرسم البياني 

(%) 
 

 2022ديسمبر  31كما في  تومسون رويترز داتاستريمالمصدر: 
 

 الخليجية متوسطة األجل  السياديةالتغيير في العوائد : 4الرسم البياني 

 (، على أساس ربعيساسأ ة)نقط

 

 2022ديسمبر  31كما في  تومسون رويترز داتاستريمالمصدر: 
 

كما رفعت البنوك المركزية الخليجية أسعار الفائدة الرئيسية في إطار استجابتها 

لرفع مجلس االحتياطي الفيدرالي لمعدالت الفائدة. واقتفت السعودية واإلمارات 
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الفيدرالي برفعهما سعر الفائدة بمعدل تراكمي تحركات مجلس االحتياطي 

. في حين اتخذ بنك 2022نقطة أساس خالل الربع الرابع من عام  125بمقدار 

ً تدريجياً، إذ قام في شهر ديسمبر برفع سعر الخصم  الكويت المركزي نهجا

. وأدى (5)الرسم البياني  نقطة أساس فقط في الربع األخير من العام 50بمقدار 

عر الخصم بوتيرة تدريجية إلى دفع فروق أسعار الفائدة، التي كانت رفع س

إيجابية مقارنة بالسعودية واإلمارات والواليات المتحدة، إلى المنطقة السلبية. 

وسوف تواصل عائدات السندات الخليجية تتبع األسواق العالمية بصفة عامة، 

ت التضخم وإمكانية وقد تفقد بعضاً من مكاسبها في ظل استمرار ارتفاع معدال

رفع االحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة مرة أخرى. إال أنه نظراً الرتفاع 

العائدات النفطية وتحسن أوضاع المالية العامة، فقد يحد ذلك من إمكانية زيادة 

 العائدات بوتيرة حادة، نظراً لتراجع االحتياجات التمويلية.

   أسعار الفائدة الرئيسية : 5الرسم البياني 

 (%) 

 

 2022ديسمبر  31كما في  تومسون رويترز داتاستريمالمصدر: 
 

 إصدارات السندات الخليجية تعكس اتجاهها الهبوطي في الربع الرابع

عكست إصدارات أدوات الدين المحلية وسندات اليوروبوند )المقومة بالدوالر 

مليار دوالر في الربع  15.9ارتفعت إلى األمريكي( اتجاهها الهبوطي، إذ 

 2022مليار دوالر في الربع الثالث من عام  11.8مقابل  2022الرابع من عام 

. وقد (2و 1)الجدول رقم  2022مليار دوالر في الربع الثاني من عام  14.7و

 607بلغت قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على دول مجلس التعاون الخليجي 

، بارتفاع هامشي مقارنة بالربع 2022بنهاية الربع الرابع من عام  مليار دوالر

، انخفض 2022. وخالل معظم عام (6)الرسم البياني  2022الثالث من عام 

عدد اإلصدارات الجديدة نتيجة الرتفاع تكاليف خدمة الدين، وتراجع 

وااللتزام االحتياجات التمويلية لسداد عجز الموازنة نظراً الرتفاع أسعار النفط، 

باإلصالحات المالية متوسطة األجل. إال ان تزايد اإلصدارات الجديدة في الربع 

رغبة الحكومة في ل، خاصة في السعودية، قد يعزى 2022الرابع من عام 

الحفاظ على هامش الفروق مع سندات الخزانة األمريكية في حدود ضيفة نظراً 

 ت النفطية وتحسن األوضاع المالية.الستفادة الدول الخليجية من ارتفاع العائدا

واستحوذت اإلصدارات السيادية من السعودية واإلمارات على النصيب األكبر 

 5. وجمعت الحكومة السعودية 2022من إصدارات الربع الرابع من عام 

مليارات دوالر من خالل أول برنامج سندات متوسطة األجل باليورو تصدره 

ً والمنقسم إل مليار دوالر لكال منهما.  2.5ى شريحتين بقيمة منذ عام تقريبا

باإلضافة إلى ذلك، واصلت الحكومة السعودية برنامجها إلصدار الصكوك 

 2.1مليار دوالر مقابل  3.3المحلية، إذ قامت بإصدار صكوك جديدة بقيمة 

مليار دوالر في الربع السابق. كما جمع صندوق االستثمارات العامة السعودي 

والر من خالل بيع سندات خضراء على ثالث شرائح. أما في مليارات د 3

جمعت مبادلة مليار دوالر من سندات فورموزا. وعلى صعيد فقد أبوظبي، 

إبراز إصدارات الشركات الكبرى، أتم البنك األهلي الكويتي، بالتعاون مع 

ألجل شركته التابعة التي تتخذ من دبي مقراً لها، بنجاح صفقة تسهيالت قرض 

مليون دوالر. وبالنسبة لإلصدارات السيادية للكويت،  825شهراً بقيمة  37 دةلم

فمن المرجح أن تواصل أدائها الضعيف نظراً لعدم إقرار قانون الدين العام 

 الجديد، والذي سيفسح المجال لالستفادة من أسواق الدين الدولية والمحلية.

 

 

 

 

 

 

 

 الرصيد القائم للدين العام في دول الخليج العربي : 6الرسم البياني 

 (مليار دوالر) 

 
  مركز إدارة الدين العام السعوديتومسون رويترز داتاستريم،  المصدر: 

 

 

التصنيف حسب القطاع  -لدول مجلس التعاون  الجديدةاالصدارات  :1الجدول 
 )$ مليار(

4Q-22 3Q-22 2Q-22 1Q-22 4Q-21    

 القطاع العام   12.1   9.5   12.0  8.7   12.3 

 القطاع المالي   1.3   6.5   2.4   1.7   3.6 

 القطاع غير المالي   0.8   2.3   0.4   1.4   0.0 

 المجموع   14.2   18.3   14.7  11.8   15.9 

 

 ةالدولالتصنيف حسب  -جلس التعاون لدول م الجديدةاالصدارات  :2الجدول   
 )$ مليار(

4Q-22 3Q-22 2Q-22 1Q-22 4Q-21  

 بحرين   1.6  1.3  1.4  1.0  0.0

 الكويت   0.0  0.5  0.1  0.0  0.8

 ُعمان   0.0  0.0  0.0  0.0  0.0

 قطر   0.8  0.6  0.2  2.1  1.0

 السعودية   6.5  11.0  10.2  3.5  11.3

 اإلمارات  5.3  4.9  2.7  5.2  2.7

 المجموع  14.2  18.3  14.7  11.8  15.9
      

 تومسون رويترز داتاستريمالمصدر: 
* بيانات إصدار الديون تتكون من األذونات والسندات المصدرة محلياً ودولياً بالدوالر األمريكي بآجال 

 استحقاق أكبر من عام واحد )تستثني األذونات قصيرة األجل(.
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