
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

توقعات التضخم تذبذب أداء عائدات السندات السيادية في ظل تحول 
 السياسة النقديةو

 أبرز النقاط:

  تذبذب أداء عائدات السندات العالمية، دون تغير كبير بالربع الثالث من العام على خلفية تحول توقعات التضخم و الركود ورفع أسعار

 .الفائدة

 تراجع عائدات السندات السيادية الخليجية متوسطة األجل مع ارتفاع أسعار النفط التي تساهم في تعزيز الوضع المالي والمعنويات العامة. 

 آفاق النمو وسياسات مجلس االحتياطي الفيدرالي وتوقعات التضخم تواصل التحكم في ديناميكيات سوق السندات الدولية. 

  2022مليارات دوالر في الربع الثاني من عام  8تراجع قيمة إصدارات السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو ،

 .واإلماراتيةمعظمها من االصدارات السعودية 

 انخفاض قيمة اإلصدارات على نحو غير معتاد قد يرجع إلى ارتفاع أسعار الفائدة مقارنة بالعام الماضي وانخفاض االحتياجات التمويلية. 
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 عائدات السندات العالمية ترتفع مجدداً بعد تراجعها في يوليو

البنوك ا تأدى تجدد المخاوف المتعلقة بسياسات التشديد النقدي التي اتبعه

لكبح جماح التضخم إلى ارتفاع عائدات السندات العالمية مرة أخرى  المركزية

بمنتصف أغسطس، لتعكس التراجع الذي شهدته بصفة عامة في يوليو ومطلع 

أغسطس نتيجة تأثرها بالمؤشرات الدالة على انخفاض معدالت التضخم في 

 الواليات المتحدة، وضعف البيانات االقتصادية، والتي دفعت لخفض توقعات

رفع أسعار الفائدة. واتبعت عائدات السندات الخليجية اتجاهاً مماثالً، إذ ارتفعت 

مرة أخرى بمنتصف أغسطس بعد أن تراجعت في وقت سابق بدعم من أسعار 

النفط التي ما زالت تحافظ على ارتفاعها وتحسن آفاق نمو االقتصاد العالمي. 

التضخم مرتفعاً  قيبوقد تواصل عائدات السندات مسارها الصعودي إذا 

وواصل االحتياطي الفيدرالي نهجه المتشدد. من جهة أخرى، قد يكون النمو 

المتوقع لعائدات السندات محدوداً إذا شهد التضخم تراجعاً جوهرياً أو إذا تراجع 

يبرر تبني االحتياطي  قد ، ممامن المتوقع النمو االقتصادي بوتيرة أكبر

 الفيدرالي لموقف أقل تشدداً.

تراجعت قيمة إصدارات أدوات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى  كما

مليار دوالر  11مقابل نحو  2022مليارات دوالر* في الربع الثاني من عام  8

، معظمها من السندات والصكوك السيادية السعودية في الربع السابق

ليار دوالر(. م 105) 2021واإلماراتية بعد تسجيلها مستويات قياسية في عام 

في وقد يستمر األداء المتواضع إلصدارات أدوات الدين الخليجية الذي شهدناه 

انخفاض مع من العام الفترة المتبقية خالل  2022النصف األول من عام 

 ارتفاع تكاليف االقتراض.و فاع أسعار النفط(االحتياجات التمويلية )بفضل ارت

 يدفع العائدات للنمو لسياسته الفيدرالي تشديد

قد يعزى تذبذب أسواق السندات الذي شهدناه حتى اآلن في الربع الثالث من عام 

إلى تحول مسار التضخم والنمو االقتصادي وتوقعات رفع أسعار الفائدة.  2022

وساهمت المؤشرات الدالة على أن التضخم قد بلغ ذروته، مع تباطؤ وتيرة 

ن األمريكي خالل شهر يوليو في تعزيز إمكانية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكي

تحول االحتياطي الفيدرالي نحو تبني سياسات أقل تشدداً، خاصة باألخذ في 

 .لمستمر لبعض البيانات االقتصاديةاالعتبار الركود لربعين متتاليين والضعف ا

وساهمت تلك العوامل في تعزيز الطلب على أدوات الدخل الثابت ودفعت 

 %3.5لسندات للهبوط من مستويات الذروة المسجلة في يونيو )نحو بعائدات ا

سنوات(. إال انه بمنتصف أغسطس، عكست  10للسندات األمريكية آلجل 

 ً مطلع أغسطس نتيجة  / تلك التراجعات الحادة في يوليوالعائدات جزئيا

 .للتصريحات المتشددة التي اصدرها االحتياطي الفيدرالي

 عالمية ال القياسية السندات عوائد: 1الرسم البياني 

(%) 

 

 

 أغسطس 22كما في ، تومسون رويترز داتاستريمالمصدر: 
 

وكان التأثير الصافي لتلك التقلبات بعض التغييرات المتواضعة التي شهدتها 

عائدات السندات على أساس ربع سنوي. واقتصر تراجع السندات األلمانية 

نقطة أساس  0.6نقطة أساس و  7.4الربع الثالث من العام على في واليابانية 

على التوالي، على الرغم من أن التغييرات التي شهدتها خالل تلك الفترة كانت 

حافظت اليابان على  كماالقاع. وأكبر بكثير، وذلك بمقارنة مستويات الذروة 

جع مما عزز التزامها بسياسة العائد الصفري، وحافظت على سنداتها من الترا

معنويات المستثمرين والطلب على سندات الحكومة اليابانية. في المقابل، 

نقطة  6.1سنوات بمقدار  10ارتفعت عائدات سندات الخزانة األمريكية ألجل 

في مطلع أغسطس. في  %2.6، بعد تراجعها إلى أقل من %3.04أساس إلى 

 ظل ارتفاع التضخمفي حين شهدت سندات المملكة المتحدة أعلى معدل نمو 

 ( في شهر يوليو، والنتائج المترتبة على ارتفاع أسعار الفائدة.10.1%)
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تستمر آفاق النمو االقتصادي وسياسات مجلس االحتياطي الفيدرالي وس

وتوقعات التضخم في تحديد ديناميكيات سوق السندات. ومن الممكن أن يشهد 

زيد من االرتفاع في حالة سنوات م 10عائد سندات الخزانة األمريكية ألجل 

البيانات االقتصادية. من  معدالت التضخم وتحسن وزيادةرفع أسعار الفائدة 

جهة أخرى، قد تشهد عائدات السندات نمواً محدوداً في حالة استمرار تباطؤ 

معدالت التضخم وبالتالي تبني االحتياطي الفيدرالي لسياسات أقل تشدداً. ومن 

عائدات السندات وانخفاض عائدات األصول ذات  المقرر أن يساهم ارتفاع

المخاطر العالية في تعزيز الطلب على السندات، مما قد يؤدي إلى الحد من 

ً للغاية.  بقيتسجيل العائدات لنمو كبير، حتى لو  يؤدي  وقدالتضخم مرتفعا

 احتمال ضعف النمو االقتصادي إلى تعزيز الطلب على السندات كمالذ آمن.

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

 (، على أساس ربعيساسأ ة)نقط

 

 أغسطس 22كما في  تومسون رويترز داتاستريمالمصدر: 
 

 تراجع عائدات السندات السيادية الخليجية على نطاق واسع

يونيو تراجعت عائدات السندات السيادية الخليجية متوسطة األجل منذ شهر 

بالتزامن مع التراجع الذي شهدته أسواق السندات العالمية واعتدال توقعات رفع 

أسعار الفائدة في المنطقة، والتي عادة ما تتبع سياسة االحتياطي الفيدرالي. وكان 

هناك عدد من العوامل اإلضافية التي ساهمت في ذلك، من ضمنها ارتفاع أسعار 

، وما يتبعها من انخفاض المخاطر. وكان النفط، وتحسن اآلفاق االقتصادية

تراجع عائدات السندات من بداية بالربع الثالث حتى اآلن بصدارة كالً من 

البحرين وعمان )التي ما تزال عائداتها أعلى نسبياً(، بتسجيلهما لتراجع بمقدار 

نقطة أساس لكال منهما بعد الزيادة الحادة التي تم تسجيلها  50تخطى أكثر من 

لربع الثاني من العام. وقامت وكالة فيتش للتصنيف االئتماني مؤخراً برفع في ا

. وأوضحت فيتش أن رفع -BB)مع نظرة مستقرة( من  BBتصنيف عمان إلى 

التصنيف يعكس تحسينات كبرى في المؤشرات المالية العمانية، كما يعكس 

العامة. تخفيف ضغوط التمويل الخارجي والجهود المستمرة إلصالح المالية 

من جهة أخرى، تراجعت عائدات سندات أبو ظبي وقطر والسعودية بوتيرة 

نقطة أساس على أساس ربع سنوي، في حين   30و 15معتدلة تراوحت ما بين 

شهدت عائدات السندات القطرية، التي تعتبر من ادنى العائدات على مستوى 

ساس( نظراً لعدم نقطة أ 7.1-دول مجلس التعاون الخليجي، أقل معدل تراجع )

وفي ذات الوقت،  اصدار سندات جديدة وبفضل انخفاض المخاطر السيادية.

انخفضت معدالت مبادلة مخاطر االئتمان للسندات الخليجية خالل األسابيع 

 األخيرة فيما يعكس انخفاض المخاطر المرتبطة بتحسن البيئة التشغيلية.

 

 

 

 ة متوسطة األجلالخليجي ةالسيادي السندات عوائد: 3الرسم البياني 

(%) 

 

 أغسطس 22تومسون رويترز داتاستريم، حتى تاريخ المصدر: 
 

ستعتمد تحركات عائدات السندات الخليجية فأما بالنسبة للتوجهات المستقبلية، 

إلى حد كبير على مسار التضخم وسياسات البنوك المركزية والتعافي 

الخليجية ارتفاعها خالل النصف االقتصادي. وقد تواصل عائدات السندات 

باالتساق مع تحركات العائدات العالمية في ظل استمرار  2022الثاني من عام 

ارتفاع معدالت التضخم وإمكانية رفع أسعار الفائدة بوتيرة حادة. إال ان ارتفاع 

أسعار النفط والتحسن الكبير للتوقعات المالية واالقتصادية لدول مجلس التعاون 

قد يحد من امكانية ارتفاع العائدات بوتيرة حادة نظراً النخفاض الخليجي 

 االحتياجات التمويلية.

 الخليجية متوسطة األجل  السياديةالتغيير في العوائد : 4الرسم البياني 

 (، على أساس ربعيساسأ ة)نقط

 

 أغسطس 22كما في  تومسون رويترز داتاستريمالمصدر: 
 

 اإلصدارات الخليجية بالربع الثانياستمرار تراجع 

 8إلى نحو  تراجعت قيمة إصدارات أدوات الدين المحلية وسندات اليوروبوند

، لتسجل أدنى مستوياتها منذ 2022مليارات دوالر في الربع الثاني من عام 

مليار دوالر في الربع األول من  11ومقارنة بنحو  2018الربع الثالث من عام 

. وقد بلغت قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على دول مجلس 2021عام 

، 2022ع الثاني من عام مليار دوالر بنهاية الرب 605التعاون الخليجي 

بانخفاض هامشي مقارنة بالربع األول من العام. وقد يعزى التراجع االستثنائي 

إلصدارات أدوات الدين إلى التقلبات التي شهدتها أسواق الدين وارتفاع عائدات 

السندات اإلقليمية، إلى جانب عدم وجود احتياجات تمويلية لسداد عجز 

سعار النفط وااللتزام باإلصالحات المالية متوسطة الموازنات نظراً الرتفاع أ

  .األجل. وباإلضافة إلى تدابير رفع أسعار الفائدة التي تم تطبيقها في الفترة
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ً مع دورة  السابقة، من المتوقع حدوث المزيد من الزيادات هذا العام تماشيا

التشديد النقدي لدى مجلس االحتياطي الفيدرالي، مما سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف 

االقتراض وتخفيف وتيرة إصدار السندات الخليجية. وعلى هذا االساس، يبدو 

ً لخطة االقتراض أن معظم اإلصدارات هذا العام تتعلق بإعادة التم ويل وفقا

 السنوية للمركز الوطني إلدارة الدين السعودي.

واستحوذت الصكوك السعودية على النصيب األكبر من اإلصدارات االقليمية 

مليار دوالر  2.8تم إصدار صكوك بقيمة  إذ، 2022الربع الثاني من عام في 

بموجب برنامج إصدار الصكوك السعودية المحلية بالريال السعودي، والذي 

يهدف إلى استرداد السندات المقومة باليورو مقابل صكوك محلية. كما تجدر 

اإلشارة أيضاً إلى إصدار السندات الحكومية اإلماراتية والتي تصل قيمتها إلى 

الر. من جهة أخرى، أصدر مصرف البحرين المركزي سندات مليار دو 2.7

 10و 5دوالر على ثالث شرائح بآجال استحقاق تتراوح بين  1.8سيادية بقيمة 

سنوات. وأخيراً، قد يظل إصدار أدوات الدين الكويتية محدوداً في الفترة القادمة 

مجال امام إمكانية نظراً لعدم إقرار قانون الدين العام الجديد بعد، والذي سيفتح ال

أسواق الدين الدولية والمحلية، على الرغم من أنه من المستبعد االستدانه من 

 إال بعد فترة من تشكيل مجلس األمة الجديد بحلول شهر أكتوبر. إقراره

   الخليجي لدول مجلس التعاون أدوات الدين القائمةإجمالي : 5الرسم البياني 

 )$ مليار( 

 

 تومسون رويترز داتاستريمالمصدر: 
 

 

 

 

 ألجل خمس سنوات معدالت مبادلة مخاطر االئتمان: 6الرسم البياني 

 ()نقطة أساس 

 
 أغسطس  22كما في تومسون رويترز داتاستريم،  المصدر: 

 

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

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

 القطاع العام  23.6 8.1 17.3 35.4 22.3 12.4 25.4 14.9 12.1 14.0 9.7 6.9

 القطاع المالي  5.3 1.8 4.1 1.6 4.4 2.1 6.0 3.3 4.3 5.0 1.3 0.8

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

 المجموع  29.6 10.8 21.4 38.0 26.7 15.2 35.4 20.6 28.9 19.8 11.0 7.7

                   

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

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

 بحرين  3.3 0.5 0.1 2.8 3.2 0.0 3.1 0.9 0.4 2.5 0.4 1.8

 الكويت  0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1

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

 قطر  4.7 0.4 3.8 11.0 1.6 0.0 1.7 2.0 17.9 1.1 0.0 0.5

 السعودية  3.6 3.6 13.6 8.0 12.3 8.3 17.2 3.8 2.5 11.0 7.0 2.8

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

 المجموع 29.6 10.8 21.4 38.0 26.7 15.2 32.9 20.6 28.9 19.8 11.0 7.7

 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
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