
       
                        

 

 العاملية األسواق التطورات اإلقليمية

 2016شباط/فرباير  7التعليق االقتصادي األسبوعي،
 األسواق

أسم  البنوك، سوا  األسم  العايمية ال ي قووهاا أل السليب التوجه إستمربعد بداية سيئة يف كانون الثاين/يناير، 
ويف الياابن حيث خسر مؤشر قوبكس  %5.4 50هاو جونز  وخباصٍة يف أورواب حيث خسر مؤشر بورصة أسم 

(Topix )4.4%  متّكنت الوالايت ايمتحدة واألسوا  الناشئة من احتواء اخلسائر يف حني جتّنبت األسوا .
نفط. وإذا قوّسعنا يف قركيز ااتمامنا، نالحظ أّن الرتاجع اإلقليمية االجتاه العايمي وقعافت بووة ابلتزامن مع أسعار ال

، اانغ سنغ ومؤشر نيكاي 2000منذ بداية العام حىت اليوم يف ايمؤشرات الرئيسية مثل مؤشرات انسداك، راسيل 
يد وازهاه الضعف يف أسعار األورا  ايمالية ليطال السندات األكثر خطورة. وبدا النفط اخلام شد %11قد ختّطت الـ 

 رقب السلعسنوات على الرغ  من أّن  7التوّلب األسبوع ايماضي مع انتعاٍش مذاٍل بعد قراجعه األكرب خالل 
سلبيٍة. وفيما خيّص أسوا  العمالت، قلّوى الدوالر ضربة قاسية بسبب األهلّة ال ي  هنت األسبوع بطريوةٍ أالرئيسية 

من قبل بنك االحتياطي الفيدرايل. وال يزال  الفائدة معدالت رفعقشري إىل قباطؤ االقتصاه وإمكانية أتجيل هورة 
 الذاب يستفيد من الشعور بعدم االطمئنان والكآبة يف أسوا  األورا  ايمالية.

 التطورات العاملية

 الوالايت املتحدة
  يف كانون  151،000ضعيًفا إذ بلغ  غري الزراعية يف الوالايت املتحدة مؤشر الرواتبجاء

يف كانون األول/هيسمرب عندما ساا   292،000الثاين/يناير، ما يوارب نصف الرق  الذي بلغ 
 .٪4.9ىل إ الطوس اجليد بشكٍل استثنائيٍّ يف التوظيف. وارقفع معدل البطالة

  مؤشر اإلنتاج الصناعي ملعهد إدارة ارقفعISM  كانون يف 48من  الوالايت املتحدةيف 
يف كانون الثاين/يناير. وختّطى اإلنتاج والطلبات اجلديدة مستوى التوسع  48.2األول/هيسمرب إىل 

للمرة األوىل منذ قشرين األول/أكتوبر ومع ذلك، فإن اخنفض مؤشر التوظيف  50ليصال إىل 
 . قصحيح إمكانيةومؤشر ايمخزون يشري إىل 

  اإلنتاج الصناعي ملعهد إدارة مؤشر قراجعISM  بعدما بلغ  53.5يف كانون الثاين/يناير إىل
 59،5الربع الرابع. قراجع مؤشر النشاط التجاري من  يف 56.9يف كانون األول/هيسمرب و 55.8



 

   

 

الصاهرات. مبدئيًّا، يتوّجه قطاع  ات اجلديدة والتوظيف وصايفوسط اخنفاض يف الطلب 53،9إىل 
 .االخنفاض حنو، 2015اخلدمات، الذي قاه النمو يف العام 

  أي قغيري يف كانون األول/هيسمرب موارنة مع  اإلنفاق االستهالكي يف الوالايت املتحدةمل حيّوق
 3نذ يف االهخار يف قشرين الثاين/نوفمرب. بلغت ايمّدخرات أعلى نسبة هلا م ٪0.5زايهة بنسبة 

 .سنوات
  املتوسط املتحرك . ارقفع 285،000لتبلغ  8000 األولية للبطالة االعاانتمطالبات ارقفعت

بنفس  الربع األول وقؤكد النتائج أنه ليس من ايمرّجح أن يستمّر منو الوظائف يف  أسابيع 4ملدة 
 . 2015الوقرية كما يف الربع الرابع من العام 

   برميل، واو أعلى من التوقعات مليون  7.8 يف الوالايت املتحدةخمزوانت النفط اخلام ارقفعت
  مليون.  3.7 ال ي كانت قشري إىل

  467يف الوالايت ايمتحدة اخنفض إىل   النفط بيلتنق احلفارات عددذكرت شركة بيكر ايوز أن ،
 .أشمر 10من األسبوع ايماضي، واو أكرب اخنفاض خالل  31أقل بـ 

  على أساس سنوي يف كانون األول/هيسمرب بعدما   ٪11.4- الربازيلياإلنتاج الصناعي اخنفض
يف قشرين الثاين/نوفمرب بسبب عدم الودرة على ايمنافسة والتوقعات االقتصاهية  ٪12.8-كان 

على أساس  ٪10.7يف كانون الثاين/يناير يف خانة العشرات إذ بلغ  التضخمايمتداورة سريًعا. ظّل 
 نفسه يف كانون األول/هيسمرب. سنوي، واو قوريًبا ايمعدل

 أورواب
  53.6-يف كانون الثاين/يناير إىل  املركب ملديري املشرتايت ملنطقة اليورو ماركتاخنفض مؤشر 

يف كانون األول/هيسمرب. اخنفضت أسعار اإلنتاج إىل أهىن  54.3واو أهىن مستوى من نسبة 
 .2015مستوى هلا منذ آذار/مارس 

  على أساس سنوي( يف   ٪2.5على أساس شمري ) ٪0.7- األملانيةطلبيات املصانع اخنفضت
يف قشرين الثاين/نوفمرب )على أساس سنوي  ٪1.5كانون األول/هيسمرب، بعد ارقفاعما بنسبة 

(. بدت طلبيات ايمصانع األيمانية متنامية بفضل الطلب النشيط من الوالايت ايمتحدة 2.1٪
 الدوافع قتضاءل اآلن. وايمملكة ايمتحدة وضعف اليورو، ولكن اذه



 

   

 

  على أساس سنوي يف كانون األول/هيسمرب،  ٪3بنسبة  أسعار املنتجني يف منطقة اليورواخنفضت
 يف قشرين الثاين/نوفمرب. ٪3.2وذلك بعد اخنفاض بنسبة 

  يف كانون األول/هيسمرب بعدما سّجل  ٪10.4إىل  معدل البطالة يف منطقة اليورواخنفض
 .يف العام السابق ٪11.4/نوفمرب ويف قشرين الثاين 10.5٪

  على أساس  ٪0.3بشكٍل ملحوٍظ ومفاجئ بنسبة  يف منطقة اليورو مبيعات التجزئةارقفعت
على أساس سنوي( يف كانون األول/هيسمرب بعد بوائما اثبتة يف قشرين  ٪1.4شمري )

 على أساس سنوي(. ٪1.6الثاين/نوفمرب )
  تحدة هااليفاك"ه  مؤشر أسعار املنازل يف اململكة املبلغHalifax) 1.7٪  على أساس

يف كانون األول/هيسمرب. ارقفع ايمؤشر بنسبة  ٪2شمري يف كانون الثاين/يناير، بعد زايهة بنسبة 
خالل الثالثة أشمر  ٪9.5أشمر حىت يناير بعد أن ارقفع  3على أساس سنوي منذ  9.7٪

 .السابوة

 آسيا واحمليط اهلادئ
  اختاذ إجراءات جديدة لدع  سو  العوارات إذ سيتّ  ختفيض الدفعة  بنك الشعب الصيينأعلن

يمشرتي  يف حني ستنخفض هفعة ٪25، بعدما كانت ٪20ايموّدمة يمشرتي مسكن للمرة األوىل إىل 
 .٪40بعدما كانت  ٪30مسكن للمرة الثانية اىل 

  مؤشر مديري املشرتايت يف قطاع التصنيع يف الصنيارقفع (Caixin-Markit ) 52.4إىل 
يف   50.2شمر إذ بلغ  17يف كانون الثاين/يناير أبسرع وقرية له يف ستة أشمر، بعد اخنفاٍض هام 

 كانون األول/هيسمرب.
  يف   42.7يف كانون الثاين/يناير بعدما كانت  42.5إىل  ثقة املستهلكني يف الياابناخنفضت

 .ابيمعيشة والتوظيف ومنو الدخل ايمتعّلقملستهلكني شعور اكانون األول/هيسمرب. واخنفض مؤشر 
  اعتماه سياسة سعر الفائدة السلبية بشكٍل أكرب منّواًنا أنه ما من  حاكم بنك الياابن كوروداقعمد

 .حدٍّ لتخفيفما
 الربع الرابع من العام  على أساس سنوي يف ٪5.04إىل االندونيسي  الناتج احمللي اإلمجايل منى

يف اإلنفا  العام على أساس  ٪7.3الرابع بفضل زايهة الربع  يف ٪4.79، موارنة مع 2015
 سنوي.



 

   

 

  مليار هوالر( وسط اخنفاض  17.4) قرليون وان كوري 31قبلغ  خطة حتفيز كوراي اجلنوبيةبدأت
 144 ليصل إىل قرليون وان كوري 6 يف الربع الرابع من ساحق يف صاهراهتا. سريقفع اإلنفا  العام

 يف الربع األول. ٪40اإلنفا  العام  فيشّكل قرليون وان كوري
  مليار هوالر أمريكي يف كانون الثاين/يناير  5.3إىل  الفائض التجاري الشهري الكوريقوّلص

يف كانون  ٪0.8يف كانون األول/هيسمرب إىل  التضخممليار هوالر. اخنفض  7بعدما بلغ 
 يسمرب.يف كانون األول/ ه ٪1.3الثاين/يناير على أساس سنوي بعد زايهة 

 على أساس سنوي يف كانون الثاين/يناير  ٪0.8بنسبة  مؤشر أسعار املستهلك التايواين ارقفع
يف كانون األول/هيسمرب، بفضل أسعار فائدة  ٪0.1موارنة مع زايهة على أساس سنوي بنسبة 

 .أقوى، يف حني اخنفضت قكاليف النول
  يف كانون األول/هيسمرب بعدما كان يف اليزي رينغيت م مليار 8إىل  امليزان التجاري املاليزياخنفض

مليار رينغيت ماليزي بفضل النمو السنوي يف الصاهرات الذي بلغ  10.2 قشرين الثاين/ نوفمرب
 .يف الوارهات ٪3.2وكسب  1.4٪

  يف قشرين  ٪0.4اثبتة يف كانون األول/هيسمرب بعد ارقفاعما بنسبة  جتارة التجزئة يف اسرتالياظلت
مليار هوالر أسرتايل يف كانون  3.5إىل  امليزان التجاري الشهري يف اسرتاليارب، وارقفع الثاين/نوفم

 .مليار هوالر أسرتايل 2.7األول/هيسمرب بعدما بلغ العجز يف قشرين الثاين/ نوفمرب 
  6بعدما كان  2015يف الربع الرابع من العام  ٪5.3بنسبة  معدل البطالة يف نيوزيلندااخنفض٪ 

 .2015العام  من الثالثالربع  يف

انطفأ بصيص األمل الوحيد ايمتبوي يف االقتصاه العايمي، بعدما فود سو  العمل يف الوالايت ايمتحدة قسًما خالصة: 
من وميضه، ممّا يؤكد التداور البطيء يف آفا  النمو. بدأ االحتياطي االحتاهي هورة رفع أسعار الفائدة يف كانون 

ى قوة سو  العمل يف الوالايت ايمتحدة مع احتمال أّن يوّلد التوظيف الكامل عاجاًل أو األول/هيسمرب مبنّيًة عل
 أصبح. وقد مستوايت قتماشى مع ادفما الطويل األمد إىلالتضّخٍ    ويدفعاألجور يف  االجور يف إرقفاعآجاًل 

يف نيويورك، السيد هاهيل عن  موضع قساؤل إذ أعرب األسبوع ايماضي رئيس االحتياطي الفيدرايل اذاالسيناريو 
رفع جملس االحتياطي االحتاهي أسعار الفائدة وأن الدوالر الووي أن خماوفه من أن األوضاع ايمالية قد ضاقت منذ 

كيف ستتمّكن سياسة بنك االحتياطي الفيدرايل   اجليًّ على حنو غري مالئ  قطاع الصناعات التحويلية. ليس  يسيء
 .يوّوض عدم اليوني اذا األسوا  ايمالية إذف مع الواقع ايمتوّلب التكيّ 



 

   

 

 

 2016شباط/فرباير  7التعليق االقتصادي األسبوعي،
 

  يتّ  التخطيط خلطوات التوشف )وفًوا لتوصيات صندو  النود الدويل(  هأن البحريينأشار وزير ايمالية
للحّد من العجز يف ايميزانية، وكشف أيًضا أن الباله هتدف لتحويق التوازن يف ميزانيتما "يف غضون 

سنة(. وجاء اذا البيان  2سنوات، كما ُوضعت خطط ايميزانية يمدة  6ثالث هورات ايميزانية" )أي 
قبل مسؤويل صندو  النود الدويل يفيد أّن "اهلشاشة اخلارجية وايمالية ازهارت، عوب حتذير من 

ة لتعديل مايل كبري الستعاهة االستدامة وَضُعفت ثوة ايمستملك وايمستثمرين ... واناك حاجة ماسّ 
 ."ايمالية، واحلّد من نواط الضعف، وقعزيز ثوة ايمستثمرين وايمستملكني

  يف كانون الثاين/يناير  48للشمر الرابع على التوايل إىل  ت يف مصرمؤشر مديري املشرتايانكمش
يف كانون األول/هيسمرب مع قراجع طلبات التصدير واالنتاج. اناك اخنفاض يف  48.2موارنًة مع 

يف كانون الثاين/يناير  40.2مجيع اجملاالت: اخنفض ايمؤشر الفرعي لطلب التصدير اجلديد إىل 
( ومؤشر االنتاج 48.8) 47.7(، واخنفضت الطلبيات اجلديدة إىل 43.5)كانون األول/هيسمرب: 

 .)48.2) 46.1الفرعي إىل 
  املعروض النقديارقفع M2 قريليون  1.9على أساس سنوي ليبلغ  ٪18.6 لتبلغ نسبته يف مصر

 .جنيه يف هناية كانون األول/هيسمرب، وفًوا لبياانت البنك ايمركزي
  بنك بعد أن أعلن  الواارة، على بورصةأسممه  االستثمار القومي يف مصربنك أن يعوم من ايمرجح

، عن خططه لتعومي بعض ٪91.5لك حصة مي والذي، االستثمار الوومي الذي قديره الدولة
 .أسممه

  هوالر اذا العام لتمويل األزمة اإلنسانية النامجة عن احلرب ضد  مليار 1.56إىل  العراقحيتاج
 .2014شخص منذ العام  مليون 3.3نزح أكثر من  الدولة اإلسالمية إذ

  غري أرهنيني. ووفًوا لإلحصاء، يشكل  مليون 2.9مليون، من بينم   9.5 عدد سكان األردن  يبلغ
 من إمجايل عده السكان. ٪13.2من غري األرهنيني ايمويمني يف الباله و ٪46السوريون 

 من ايموّرر أن جيتمع مكتب األسبوعاذا  الكويتيف  خفض الدعم حول ناقشاتايم تميمنس :
قرشيد شباط/فرباير(، يمناقشة  7مع اللجنة االقتصاهية جمللس التخطيط األعلى اليوم ) النواب جملس



 

   

 

شباط/فرباير يف  9اذه الوضية فيما بعد يف  النواب جملس ناقشيعلى اخلدمات العامة. س الدع 
 .لواء مفتوح

  يف كانون  49.1أشمر من  6إىل أعلى مستوايقه خالل  لبنانمؤشر مديري املشرتايت يف ارقفع
 اخنفضت ال ي(، بدع  من االنتاج والطلبات اجلديدة ال ي 47.9الثاين/يناير )كانون األول/هيسمرب: 

اخنفضت طلبيات التصدير اجلديدة للشمر الساهس على  ولكنمنذ متوز/يوليو ايماضي.  أقل بوقرية
 االخنفاض منذ قشرين األول/أكتوبر.التوايل واي يف أشد معدالت 

 على أساس سنوي، وبلغت قيمتما  ٪3.25 الشخصية يف لبنانالقروض قروض التجزئة و  ارقفعت
 .ا لرئيس مجعية مصارف لبنان، وفوً 2015عام الهوالر يف هناية مليار  17 أكثر من 

  سجل مؤشر إذ  2015يف النصف الثاين من السنة ايمالية  ركوهيف  ثقة املستهلك يف لبنانابقت
فوط من  ٪2.5( و39.5)الربع الثالث: 2051الربع الرابع من العام  يف 36.9 بلغ الثوة متوسط

 ارقفعت يف النصف الثاين من السنة ايمالية،ثوة ايمستملك  يشعرون أبنّ الذين مّت إحصائم  اللبنانيني 
 .2007عام الايمسح يف  بدءل منذ واو أهىن معدّ 

  ىل أهىن إالتزاًما قوايًّ بربط عملته ابلدوالر، بعد أن اخنفض الرايل  العماينأكد حمافظ البنك ايمركزي
 .مستوى له يف السو  اآلجل يمدة عشر سنوات

  احتمال خفض سعر إعاهة الشراء  البنوك التجارية يف قطرقناقش Repo مع البنك ايمركزي، نظًرا
 2011منذ آب/أغسطس  Repo  4.5٪ط السيولة احلالية. وكان معّدل الريبولتشديد شرو 

 .، وفق وكالة رويرتز٪2،5-2،0 ما بنيتخفيضه بويطالب ايمصرفيون 
 أن منو اإلقراض ايمتباطئ واخلسائر االئتمانية  وكالة ستاندره آند بورزكشفت :  رحبية البنوك القطرية

 .اذا العام رحبية البنوك الوطريةايمتزايدة )وخباصٍة يف جمال ايمواوالت( ميكن أن قلوي بثولما على 
  ديري املشرتايت مل السعوديؤشر املقراجعPMI  يف   53.9اىل مستوى قياسي جديد بلغ

 وكان .هيسمربكانون األول/يف   54.4واو  كانون الثاين/يناير بعد قسجيل أهىن مستوى له سابًوا
وشراء ا يف الناقج والتوظيف ا نسبيًّ ا ضعيفًّ منوًّ  ومّت رصدعلى االطال ،  األبطأمعدل منو الصاهرات 

 .الصناعية .ايمدخالت



 

   

 

   اي  ضريبة القيمة املضافة، على فرٍض أن معدل السعودية ميكن أن حتصل هأن بنك سامبايوّدر
من الناقج احمللي اإلمجايل يف  ٪1.2رايل أو حوايل  مليار 35، على إيراهات إضافية قصل إىل 5٪

 .2018العام 
  على أساس سنوي إىل أعلى مستوايهتا  ٪2.3 التحويالت من اململكة العربية السعوديةزاهت

 .2015رايل يف العام  مليار 156.9  لتبلغ على اإلطال
  الربع  ثالثة أرابع جمموع العووه يف عقود قطاع النفط والغاز يف اململكة العربية السعوديةقشّكل

لربع الثالث من العام لاألالي  للبنكالبناء  عووهؤشر يممليار رايل، وفًوا  60.9الثالث، وبلغت 
مليار  2.7) من إمجايل العووه( وقطاع الطاقة ٪10السكنية ). ويتلو ذلك قطاع العوارات 2015
 رايل(.

 من البنوك اإلسالمية  التمويل املصريفمن  ٪38حوايل أييت  ،ويف اململكة العربية السعودية
فيتش. واناك أربعة بنوك متوافوة  شركةمن النوافذ اإلسالمية التابعة للبنوك التوليدية، حبسب  ٪28و

بنوك أخرى مزيج من ايمنتجات واخلدمات ايمصرفية  8اإلسالمية يف حني قوفر  متاًما مع الشريعة
 .ايمتوافوة مع الشريعة اإلسالمية والتوليدية

  لدراسةا ، وفوً سوق القروض العاملي من الستفاهةايف  حكام دول جمل" التعاون اخلليجييبحث 
أن قطر  التورير أفاه هول جملس التعاون اخلليجي. و يف سو  الدين حول الوطين الكويت لبنك
هوالر أمريكي. كان نشاط إصدار  مليار1ع عمان لنحو ، بينما قتطلّ مليار هوالر 10إىل  قسعى

العائد على أهنى  2015 عام هناية يف. ةالسياهيالديون نشاط  بفضل 2015عام ال يف الديون قوايًّ 
على أساس سنوي( اثبت ) ٪3.64 مبعّدل ايمستحوة 2022وقطر  2021سندات هيب 

 نوطة أساس(  19 منخفًضا) ٪2.81و
  الشرق  منو منطقةابخنفاض  تعوامل هفع احلروب واإلرااب وأسعار النفط املنخفضةمتّثل

، وفًوا للبنك الدويل. ويودر التورير اجلديد أن مخس 2015فوط يف العام  ٪ 2.6إىل  األوسط
 35سنوات من احلرب يف سوراي وقداعياهتا الالحوة على البلدان اجملاورة قد كّلفت ايمنطوة حوايل 

يف  (، أي ما يعاهل الناقج احمللي اإلمجايل2007من الناقج ايمفووه )وفق أسعار العام  مليار هوالر
 .سوراي ذاك العام

 



 

   

 

 نظرة معم قة حول اإلمارات العربية املتحدة
 مؤشر مديري املشرتايت اإلمارات العربية املتحدة سجل PMI  46 خالل لهأهىن مستوى 

االنتاج أهىن  وبلغ(، 53.3هيسمرب: كانون األول/يناير ) يف كانون الثاين/ 52.7 واوشمر 
يف اذا االجتاه  أربع سنوات. استمرّ  ذ حوايلاألبطأ منتوظيف المعدل كان شمر و  27مستوى منذ 

، األضعف يف ايمتوسط يف 53.9 واو من العام ايماضي، إذ كان األهاء خالل الربع الرابعتباطؤ ال
 .أكثر من ثالث سنوات

  ا أو أكثر اذا العام، وفوً  ٪3.5مبعدل  اقتصاد دولة اإلمارات العربية املتحدةينمو من ايمتوقع أن
الوطاع غري النفطي يساا   إذدوه الخنفاض األسعار على االقتصاه احملا للتأثري االقتصاه، نظرً  لوزير

معدالت ضريبة  ه من ايمرّجح أن قرتاوحا أنمن الناقج احمللي اإلمجايل. وكشف الوزير أيضً  ٪70بنسبة 
 .2018ا من عام ، اعتبارً ٪5-3الويمة ايمضافة بني 

  كان الناقج الربع الثالث.   هرا  يف مليار 209إىل أبو ظيب  يفاالمسي الناتج احمللي اإلمجايل منا
هرا . وظلت مسامهة  مليار 200 إذ بلغعلى أساس سنوي  ٪5.5احمللي اإلمجايل احلويوي بنسبة 

واي أكرب نسبة  يف الربع الثالث ٪65بنسبة  مرقفعةالوطاع غري النفطي يف الناقج احمللي اإلمجايل 
 .مسجلة لدى اذه األنشطة يف اتريخ اإلمارة مسامهة

  من كانون هرا   مليار 729 اإلمارات العربية املتحدةيف  غري النفطية حجم التجارةبلغ
موارنة مع العام ايماضي. خالل اذه الفرتة، ارقفعت  واو رق  اثبتسبتمرب، أيلول/يناير إىل الثاين/

الذاب األصلي والذاب قصّدر . ٪25، يف حني ارقفعت الصاهرات بنسبة ٪2الوارهات بنسبة 
من إمجايل الوارهات غري النفطية(، يف حني جاءت  ٪15شبه ايمصنع قائمة السلع ايمستورهة )

 (.%7) الثانيةايمرقبة يف  ايمركبات
 مليون  14.2أن اإلمارة استوطبت أكثر من  السياحة يف ديبرات الرمسية من هائرة كشفت التودي

السياح من هول جملس  وبلغ عده(. ٪7.5 بنسبة )منوا سنوايًّ  2015عام اليف  واحدة ليلةلزائر 
 1.53ايمملكة العربية السعوهية وسلطنة عمان  ومتّثل(، ٪12.8مليون )+  3.3التعاون اخلليجي 

يف هيب ألول مرة ايمصدر األاّ  لسو  السياحة  اهلندعلى التوايل. وأصبحت  سائح مليون 1و مليون
 .سائح مليون 1.6من  إذ بلغ عده زواراا



 

   

 

  يف العام  مليون 78إىل  تها للركاب الدوليني، إذ وصلت حرككثر ايمطارات ازهحامً مطار ديب أبوي
ديدة. اجلطر  الزايهة شركات الطريان و ، بدعٍ  من 2014يف العام  مليون 70.5موابل  2015

 10.4يف هيب العام ايماضي، مع من أكرب بلدان ايموصد على مكانتما ابعتباراا  اهلندوحافظت 
 حبلول سنوايًّ راكب مليون  118 الحتواءمطار هيب الدويل يتّ  قوسيع كما (.  ٪17ا )+ راكبً  مليار

 مليون 100 واوا األقصى ايمورر سابوً من احلد  مليون راكب 18أي أكثر بـ  ،2023عام ال
 قوسيع"بوليصة أتمني" إىل قعويض عن أي أتخري يف  ، كما هتدفالرئيس التنفيذي حبسب، راكب

 .الدويل آل مكتومطار م
   قورير ايمالية  وفق، الطرياناألكثر قيمة يف جمال  العالمة التجارية سعيما لتكون اإلماراتقواصل

يف  171 يف ايمرقبة جاءتهوالر أمريكي،  مليار 7.7 بـالتجارية  تماالعالمة التجارية: مع قويي  عالم
مريكية هلتا اثين األطائرات ال. كانت حاملة 500الـ  لعالمات التجارية العايميةيصّنف ا الذيالتورير 

(، اخلطوط 227خلطوط اجلوية األمريكية )، قليما ا218ايمرقبة  وجاءت يفشركة طريان األكثر قيمة 
خطوط ساوث (، 364)طريان الصني(، 327) اخلطوط اجلوية ايمتحدة(، 316اجلوية الربيطانية )

 (.464)شر  الصني اخلطوط اجلوية يف ( و 450(، اخلطوط اجلوية الوطرية )426) ويست اجلوية
  على أساس سنوي  ٪32بنسبة  املتحدةزوار دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل اململكة ازهاه

سبتمرب من العام ايماضي، يف حني بلغ أيلول/-ينايريف كانون الثاين/ 260000 ليبلغ عدها 
 .مسؤول السياحة يف ايمملكة ايمتحدة وفق مليون، 437ليصل إىل  ٪3اإلنفا  

  وحقوق متخصصة للتعامل مع النزاعات  حماكمإنشاء  دولة اإلمارات العربية املتحدةأعلنت
قعيني حمكمة ايملكية الفكرية يف حمكمة أبو ظيب  صغرية. وقد متّ ال والشكاوى امللكية الفكرية

 .االبتدائية

 سعيديال انصر الدكتور بقلم


