
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ارتفاع عائدات السندات السيادية في ظل تزايد معدالت التضخم وتشديد 
 االحتياطي الفيدرالي لسياساته النقدية  

 أبرز النقاط:

  ارتفاع التضخم وسط تسعير المستثمرين  2022ارتفاع عائدات السندات العالمية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات بالربع األول من عام

 .وتوقعات تشديد السياسات النقدية

  سنوات والتي شهدت المزيد من االرتفاع  10بصدارة سندات الخزانة األمريكية ألجل  2022نمو عائدات السندات في الربع األول من عام

 .%2.92سنوات عند  3في أبريل، متخطية أعلى مستوياتها المسجلة في 

 من االرتفاع نظراً لعوامل مختلفة مثل توقعات رفع أسعار الفائدة، واستمرار التضخم، وإمكانية بدء تشديد  قد تشهد عائدات السندات مزيد

 .السياسات النقدية

  بصدارة السندات  2022عائدات السندات السيادية الخليجية متوسطة األجل اتبعت خطى نظيراتها العالمية وارتفعت في الربع األول من عام

 .يةالسعودية والقطر

  مليار  11لتصل إلى  2022تراجع قيمة إصدارات السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل حاد في الربع األول من عام

 .2021مليار دوالر في الربع الرابع من عام  20، مقابل نحو 2019دوالر، لتسجل أدنى مستوياتها منذ الربع الرابع من عام 

 على خلفية ارتفاع أسعار النفط  2021ات الخليجية هذا العام مقارنة بالمستويات القياسية التي شهدناها خالل عام قد تتباطأ وتيرة اإلصدار

 .وتخفيف الضغوط المالية
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 تطورات سوق أدوات الدين
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عائدات  يدفع التضخمتشديد االحتياطي الفيدرالي لسياساته النقدية وارتفاع 

 2022في الربع األول من عام  لالرتفاع السندات

ارتفعت عائدات السندات السيادية العالمية متوسطة األجل إلى أعلى مستوياتها 

قام المستثمرون بتسعير  إذ، 2022في عدة سنوات بالربع األول من عام 

استمرار ارتفاع معدالت التضخم وتوقعات تشديد السياسات النقدية بنحو 

بلغ معدل التضخم في الواليات المتحدة أعلى مستوياته في أربعة عقود ومتزايد. 

على أساس سنوي في مارس بدعم من ارتفاع أسعار المواد  %8.5بوصوله إلى 

الغذائية والطاقة بسبب تداعيات الحرب الروسية األوكرانية، وتزايدت توقعات 

ر خالل عام نقطة أساس أو أكث 200رفع أسعار الفائدة األمريكية بمقدار 

. ومن العوامل التي ساهمت في ذلك االرتفاع أيضاً، قيام االحتياطي 2022

نقطة أساس في  25الفيدرالي في مارس الماضي برفع أسعار الفائدة بمقدار 

تقليص برنامج مشتريات األصول  إضافة إلى، 2018أول زيادة منذ عام 

المستثمرين بالتخلص  الفيدرالية غير المسبوق )الذي انتهى في مارس( وقيام

 من السندات بحثاً عن عوائد حقيقية إيجابية.

ارتفعت عائدات السندات السيادية الخليجية على خطى نظيراتها العالمية كما 

وذلك على الرغم من انخفاض مستوى المخاطر بفضل ارتفاع أسعار النفط 

بريل، وتحسن األوضاع المالية. وواصلت العائدات ارتفاعاتها حتى منتصف أ

وقد تحافظ على االتجاه الصعودي على المدى القريب بافتراض استمرار ارتفاع 

معدالت التضخم وإبقاء االحتياطي الفيدرالي على سياساته النقدية المتشددة. من 

جهة أخرى، هناك دالالت تشير إلى أن معدل التضخم األساسي في الواليات 

ف من موقف االحتياطي الفيدرالي المتحدة بدأ يتباطأ بشكل ملموس مما قد يخف

تجاه رفع سعر الفائدة ويحد من الضغوط المتزايدة على عائدات السندات خالل 

األشهر المقبلة. وفي نفس الوقت، تراجعت إصدارات أدوات الدين الخليجية 

مقابل نحو  2022في الربع األول من عام  *مليار دوالر 11لتصل قيمتها إلى 

ر معظمها من ، والتي صد2021ربع الرابع من عام مليار دوالر في ال 20

، من المقرر أن تتباطأ وتيرة إصدارات أدوات الدين السعودية. ومستقبالً 

 105) 2021بعد وصولها إلى مستوى قياسي في عام  2022الخليجية في عام 

)بفضل  للموازنات العامةمليار دوالر( نظراً النخفاض االحتياجات التمويلية 

 عار النفط( وتزايد تكاليف االقتراض.ارتفاع أس

عائدات السندات العالمية تسجل أعلى مستوياتها في عدة سنوات بالربع األول 

 2022من عام 

 عالمية ال القياسية السندات عوائد: 1الرسم البياني 

(%) 
 
 

 إبريل 20، حتى تاريخ تومسون رويترز داتاستريمالمصدر: 
 

كانت تحركات عائدات السندات القياسية إيجابية بصفة عامة في الربع األول 

على خلفية االرتفاع الشديد لمعدالت التضخم وتوقعات رفع  2022من عام 

سنوات في الصدارة  10أسعار الفائدة. وجاءت سندات الخزانة األمريكية ألجل 
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قبل  %2.3إلى نقطة أساس على أساس ربع سنوي  83بنمو عائداتها بمقدار 

أبريل(.  19) %2.92سنوات عند مستوى  3أن ترتفع إلى أعلى مستوياتها في 

نقطة  64و 73وارتفعت عائدات السندات األلمانية والسندات البريطانية بمقدار 

السندات اليابانية التي تمثل نموذج الستقرار العوائد لم  أماعلى التوالي.  ،أساس

رضت لها عائدات السندات العالمية، إذ ارتفعت تكن بمنأى من الضغوط التي تع

، فيما يعد %0.24نقطة أساس على أساس ربع سنوي لتصل إلى  14بمقدار 

أعلى معدل نمو منذ تدخل بنك اليابان دفاعاً عن المستوى الصفري المستهدف 

على عائدات  %0.25، مما دفع البنك إلى فرض سقف بنسبة 2016في عام 

 أثر على أداء الين الياباني. السندات في مارس مما

تواصل آفاق النمو االقتصادي وسياسات االحتياطي الفيدرالي وتوقعات و

التضخم تحريك عائدات السندات خالل الفترة القادمة. ويتوقع ارتفاع عائد 

سنوات أكثر من نظرائه في ظل احتمال  10سندات الخزانة األمريكية ألجل 

التيسير الكمي في مارس والبداية شبه  قفوورفع أسعار الفائدة عدة مرات 

ر الرتفاع عائدات المؤكدة للتشديد الكمي في مايو. وستكون هناك إمكانية أكب

استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف الذي حدده  السندات في حال

االحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى تأكيد النمو االقتصادي لمرونته، مما سيدفع 

درالي التخاذ موقف أكثر تشدداً. من جهة أخرى، قد يكون نمو االحتياطي الفي

التضخم )في ظل وجود إشارات  ات محدوداً استجابة لتراجع معدلعائدات السند

التضخم األساسي من ذروته(، وقلة مرونة النمو، إضافة إلى  اقترابعلى 

ألوضاع األسهم، واحتمال تفاقم اكتقلبات األصول ذات المخاطر المرتفعة نسبياً 

 على خلفية زيادة حاالت االصابة بالفيروس، مما قد يحد من ارتفاع العائدات.

الربع سنوات في  10ة آلجال في عوائد السندات العالمي التغيير: 2الرسم البياني 
 2022األول من 

 (، على أساس ربعيساسأ ة)نقط

 

 تومسون رويترز داتاستريمالمصدر: 
 

 السيادية الخليجية على خطى نظريتها العالمية ارتفاع عائدات السندات

تسارعت وتيرة نمو عائدات السندات السيادية متوسطة األجل في دول مجلس 

، متأثرة بارتفاع عائدات 2022التعاون الخليجي في الربع األول من عام 

السندات العالمية، ونظراً لقيام معظم البنوك المركزية في دول مجلس التعاون 

برفع أسعار الفائدة تماشياً مع سياسات االحتياطي الفيدرالي في مارس. الخليجي 

وجاءت السندات القطرية والسعودية في الصدارة بزيادة عائداتها على أساس 

على التوالي، تليها  ،نقطة أساس 107نقطة أساس و 108ربع سنوي بمقدار 

على التوالي. وفي نفس  ،أساس نقطة 87و 95الكويت وأبو ظبي بنمو قدره 

 42الوقت، شهدت عائدات سندات سلطنة عمان زيادة متواضعة نسبياً بمقدار 

على أساس ربع سنوي، وقد يعزى ذلك إلى تحسن العديد من  ،نقطة أساس

المؤشرات المالية الرئيسية مما أدى إلى رفع النظرة المستقبلية لتصنيفها 

كان آخرها قيام وكالة التصنيف االئتماني االئتماني منذ أكتوبر عدة مرات والتي 

مع  -BBستاندرد أند بورز في أبريل برفع التصنيف االئتماني للسلطنة إلى 

التي تشهد سنداتها أعلى عائد بين ونظرة مستقبلية مستقرة.  اما في البحرين، 

أقرانها ونظراً لتحسن آفاق النمو االقتصادي للبالد، فلم تشهد تغيراً يذكر. 

تواصل آفاق نمو عائدات السندات الخليجية االعتماد على تعافي وسوف 

االقتصاد اإلقليمي والعالمي، واتجاه عائدات السندات العالمية، وتطورات 

احتواء تفشي الجائحة، إضافة إلى تحركات أسعار النفط. وقد تستمر عائدات 

السندات بما يتماشى مع عائدات  2022السندات الخليجية في االرتفاع في عام 

العالمية والتي قد تشهد المزيد من االرتفاع نظراً لعدد من لعوامل مثل توقعات 

رفع أسعار الفائدة والضغوط التضخمية المستمرة. من جهة أخرى، قد يؤدي 

لحد من لارتفاع أسعار النفط وتحسن التوقعات المالية واالقتصادية اإلقليمية 

رة نظراً النخفاض المخاطر امكانية ارتفاع العائدات بمستويات كبي

 واالحتياجات التمويلية.

بعد  2022تراجع إصدارات السندات الخليجية في الربع األول من عام 

 2021تسجيلها نمو قياسي في عام 

تراجعت قيمة إصدارات أدوات الدين المحلية وسندات اليوروبوند في دول 

، 2022ول من عام مليار دوالر في الربع األ 11مجلس التعاون الخليجي إلى 

مليار  20مقابل نحو  2019فيما يعد أدنى مستوياتها منذ الربع الرابع من عام 

. وأدى تراجع اإلصدارات إلى جانب 2021دوالر في الربع الرابع من عام 

مليار دوالر( إلى انخفاض إجمالي الديون  23زيادة الديون مستحقة السداد )

مليار دوالر، فيما يعد أول انخفاض  600المستحقة في المنطقة إلى أقل من 

. وقد تنخفض اإلصدارات بشكل 2018تشهده على أساس سنوي منذ عام 

 استثنائي بسبب تقلبات أسواق أدوات الدين وارتفاع عائدات السندات اإلقليمية.

 ة متوسطة األجلالخليجي ةالسيادي السندات عوائد: 3الرسم البياني 

(%) 

 

 إبريل 20تومسون رويترز داتاستريم، حتى تاريخ المصدر: 
 

قد يؤدي تراجع او انعدام االحتياجات التمويلية لسد عجز الموازنة في ظل و

ارتفاع أسعار النفط وااللتزام بضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط 

مقارنة بالمستوى القياسي البالغ  2022إلى اعتدال وتيرة اإلصدارات في عام 

تسريع االحتياطي ذلك، ومع ل. إضافة 2021مليار دوالر في عام  105

الفيدرالي لوتيرة تطبيع سياساته واتخاذ البنوك المركزية اإلقليمية لخطوات 

مماثلة، قد يساهم ذلك في رفع عائدات السندات الخليجية على المدى المتوسط، 

مما يزيد من تكاليف االقتراض ويؤدي إلى تباطؤ وتيرة إصدار السندات 

 الخليجية.
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في الربع متوسطة األجل  الخليجية السياديةالتغيير في العوائد : 4الرسم البياني 
 2022األول من 

 (، على أساس ربعيساسأ ةنقط)

 

 تومسون رويترز داتاستريمالمصدر: 
 

واستحوذت الصكوك السيادية السعودية على النصيب األكبر من اإلصدارات 

بإصدارها صكوك سيادية في يناير  2022اإلقليمية في الربع األول من عام 

سنوات والثانية  8مليارات دوالر والمقسمة على شريحتين األولى ألجل  7بقيمة 

كز الوطني سنة، كجزء من برنامج إصدار الصكوك الخاص بالمر 12ألجل 

ً للمركز، تعتبر تلك الصفقة جزءاً من مبادرة لتوحيد  إلدارة الدين. ووفقا

اإلصدارات المحلية للمملكة في إطار برنامج إصدار الصكوك بالريال 

السعودي، والتي تضمنت االسترداد المبكر للسندات والصكوك التي تزيد قيمتها 

جهة أخرى، بلغت قيمة  مليار دوالر(. من 6.6مليار لاير سعودي ) 25عن 

مليار دوالر، من  3.6إصدارات السندات السيادية وشبه السيادية اإلماراتية 

مليار دوالر أصدرتها شركة المعمورة المتنوعة العالمية  1.5بينها سندات بقيمة 

ذلك، أصدرت البحرين في مارس أيضاً، سندات لالقابضة في مارس. إضافة 

 تبقىسنوات من شريحة واحدة. في حين قد  3مليون دوالر ألجل  400بقيمة 

نظرا لقانون الدين الذي ما يزال معلقاً  متوقفةإصدارات أدوات الدين الكويتية 

، في حال صدوره والذي سيسمح له باالستفادة من أسواق الدين الدولية والمحلية

في ظل استقالة على الرغم من أنه من غير المحتمل في المستقبل القريب نظراً 

 الحكومة خالل اآلونة األخيرة.

 

  لدول مجلس التعاون  الدين القائمةأدوات إجمالي : 5الرسم البياني 

 )$ مليار( 

 

 تومسون رويترز داتاستريمالمصدر: 
 

 

 

 

 

 

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

1Q-22 4Q-21 3Q-21 2Q-21 1Q-21 4Q-20 3Q-20 2Q-20 1Q-20 4Q-19 3Q-19 2Q-19    

 العامالقطاع   10.8 23.6 8.1 17.3 35.4 22.3 12.4 25.4 14.9 12.1 14.0 9.7

 القطاع المالي  3.6 5.3 1.8 4.1 1.6 4.4 2.1 6.0 3.3 4.3 5.0 1.3

 القطاع غير المالي  12.6 0.8 0.8 0.0 1.0 0.0 0.8 1.5 2.4 12.5 0.8 0.0

 المجموع  27.0 29.6 10.8 21.4 38.0 26.7 15.2 35.4 20.6 28.9 19.8 11.0

                   

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

1Q-22 4Q-21 3Q-21 2Q-21 1Q-21 4Q-20 3Q-20 2Q-20 1Q-20 4Q-19 3Q-19 2Q-19  

 بحرين  0.0 3.3 0.5 0.1 2.8 3.2 0.0 3.1 0.9 0.4 2.5 0.4

 الكويت  0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0

 ُعمان  0.4 3.3 0.5 0.4 0.5 1.0 3.8 6.1 3.3 0.0 0.0 0.0

 قطر  5.1 4.7 0.4 3.8 11.0 1.6 0.0 1.7 2.0 17.9 1.1 0.0

 السعودية  17.8 3.6 3.6 13.6 8.0 12.3 8.3 17.2 3.8 2.5 11.0 7.0

 اإلمارات 3.8 14.7 5.3 3.5 15.7 8.5 2.7 4.9 10.4 8.0 5.2 3.6

 المجموع 27.0 29.6 10.8 21.4 38.0 26.7 15.2 32.9 20.6 28.9 19.8 11.0

 تومسون رويترز داتاستريمالمصدر: 
 ثني األذونات قصيرة األجل(.* بيانات إصدار الديون تتكون من األذونات والسندات المصدرة محلياً ودولياً بالدوالر األمريكي بآجال استحقاق أكبر من عام واحد )تست

 ألجل خمس سنوات معدالت مبادلة مخاطر االئتمان: 6الرسم البياني 

 (نقطة أساس) 

 
 إبريل 20تومسون رويترز داتاستريم،  حتى تاريخ المصدر: 
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