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األسواق  
 مفعول جّو متشائم، حیث تضاءل على إنخفاض وفيتقلبات أسبوع  أنھت أسواق األسھم

ً   البنوك المركزیةالتي أحدثتھا  خضةال القلق الواسع النطاق بشأن . وكدلیل على سابقا
٪ ألول 1.7أعوام إلى أقّل من  10االقتصاد، انخفض العائد على خزینة الوالیات المتحدة لمّدة 

أسابیع. ومن الناحیة اإلیجابیة، یتعافى السوق الصیني بعد ھبوطھ في العام  6مرة خالل 
وتلمیحات  "الرنمینبي"ر ویساھم استقرا. 2016التوتر الذي ساده في بدایة العام بعد الماضي و

 أمامخاوف المستثمرین.  التخفیف من في واستئناف تدفقات رأس المال إعادة شراء األسھم 
في أسواق أّما في نھایة األسبوع.  أسعار النفط إرتفاعمن  فقد استفادتاألسواق اإلقلیمیة 

البیانات على فوائض الحسابات الجاریة وإعادة من ا ، مدعومً فقد بدا أداء الین ممتاًزا ،العمالت
 هصعود إذ یتابع وینتفع الذھب من المناخ الملبّد. ةدفاعی حالةاألموال، في حین كان الدوالر في 

.المطرد  
التطورات العالمیة  

الوالیات المتحدة  
• الرأي القائل بأن رفع رئیسة االحتیاطي الفیدرالي األمریكي جانیت یلین نفت  

الفائدة في كانون األول/دیسمبر كان خطأ، مشددةً على "التقّدم الھائل" في سعر 
االقتصاد األمریكي بعد األزمة المالیة. وكشف محضر جلسة آذار/مارس 
لالحتیاطي الفدرالي عن عدم وجود توافق في اآلراء بشأن التوقیت المناسب لرفع 

.سعر الفائدة المقبل  
• ٪ لیصل إلى 1.1مؤشر مدیري المشتریات خارج القطاع الصناعي وارتفع 

٪ في آذار/مارس، بفضل الزیادة في النشاط التجاري والطلبیات الجدیدة 55.5
.والتوظیف  

• ر بعدما دوالر في شباط/فبرای ملیار 47.1إلى  العجز التجاري األمریكيارتفع  
.ینایر مّما یؤكد تأثیر قوة الدوالر ملیار دوالر في كانون الثاني/ 45.9 كان  

• للحصول على إعانات البطالة  المطالبات األولیة في الوالیات المتحدةانخفضت  
ولكنھ  المتوّسط المتحرك لمدة أربعة أسابیعوارتفع  .267000إلى  لتصل 9000

الذي یبلغ  مع النمو الشھري في الوظائف غیر الزراعیة یتماشىال یزال 
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. 266750 یبلغل 3500 المتوّسط المتحرك لمدة أربعة أسابیع . وارتفع200000
.2,191000 لتصل إلى 19000المطالبات المستمرة  وازدادت  

• ٪ على أساس شھري 0.5 الوالیات المتحدةفي مؤشر اسعار البیع بالجملة ارتفع  
-مقابل توقعات النخفاض  فبرایرشباط/في  ومرتفًعا عن نسبة كانون ٪ 0.2
- التي كانت ینایرالثاني/ 0.4.  

• - مخزونات الجملة األمریكیةانخفضت   فبرایر شباط/٪ على أساس شھري في 0.5
-بنسبة . وانخفضت المبیعات ینایركانون الثاني/٪ في 0.4 مقابل ٪ على 0.2

 1،37 مننسبة المخزون إلى المبیعات بشكل طفیف  كما تراجعتأساس شھري. 
1.36إلى   

• في  في الوالیات المتحدةالطلبیات الجدیدة على السلع المصنعة  تراجعت 
-فبرایر شباط/ في نھایة  التي كانتخسائر الإلى  لتعود٪ على أساس شھري، 1.7
-طلبیات السلع المعمرة وانخفضت . 2015عام  ٪، في حین انخفضت طلبیات 3
-سلع الرأسمالیة األساسیة ال -انخفضت الطلبات الجدیدة باستثناء الدفاع، و٪. 2.5

-غیر المعّمرة  شحناتالانخفضت و 1.3٪ % في شباط/فبرایر.0.4  
• فبرایر شباط/٪ في 10.36ببطء من  معدل التضخم السنوي في البرازیل ینحسر 

.ضربت آثار الركود األسعار بحیثمارس، آذار/٪ 9.39إلى   
أوروبا  

• - في منطقة الیورو مؤشر أسعار المنتجینانخفض   ٪ على أساس سنوي في 4.2
-فبرایر، وذلك بعد انخفاض شباط/  ال إشارة ، من ھناینایركانون الثاني/٪ في 3
.لوح في األفقتنكماش اال نھایة  أن  

• ٪ 10.4فبرایر من شباط/٪ في 10.3إلى  معدل البطالة في منطقة الیوروانخفض  
.٪ في العام السابق11.2وینایر في كانون الثاني/  

• واجھ مخاطر تبأن منطقة الیورو  رئیس البنك المركزي األوروبي دراغيحذر  
.االھبوط على الرغم من السیاسة النقدیة المتساھلة جدًّ   

• - اإلنتاج الصناعي األلمانيانخفض   ٪ على 1.2٪ على أساس شھري (+ 0.5
٪ على 1.8٪ (+ 2.3 المنقّحة زیادةالفبرایر، في أعقاب شباط/أساس سنوي) في 

ل الوحید الذي سجّ القطاع  وكان قطاع البناء في كانون الثاني/ینایر. أساس سنوي)
.مكاسب  

• ٪ على أساس 0.3٪ على أساس شھري (1.2 طلبیات المصانع األلمانیةانخفضت  
في ٪ على أساس سنوي) 0.3٪ (0.5فبرایر، بعد زیادة بنسبة شباط/سنوي) في 
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العام الماضي، ویتوقع اتجاه ضعیفًا  . وكان الطلب المحليینایركانون الثاني/
.أحوالھ أفضلفي  المختلطالطلب األجنبي  في حین یكون، 2016عام المماثل في   

• - اإلنتاج الصناعي في فرنساتراجع   ٪ على أساس 0.6٪ على أساس شھري (+ 1
اني/ینایر ٪ في كانون الث1سنوي) في شباط/فبرایر، وعكس اتجاه زیادة بنسبة 
.ویرجع ذلك أساًسا بسبب انخفاض في المنتجات المكّررة  

• - اإلنتاج الصناعي في المملكة المتحدةانخفض   -٪ على أساس شھري (0.3
على أساس شھري  0.2٪ على أساس سنوي) في شباط/فبرایر مقابل زیادة 0.5
٪ على أساس سنوي) في كانون الثاني/ینایر.0.2(  

• ٪ على أساس 2.6 ل في المملكة المتحدة ھالیفاكسمؤشر أسعار المنازارتفع  
-شھري في آذار/مارس مقابل انخفاض  ٪ في شباط/فبرایر وكان المؤشر 1.4

٪ على أساس سنوي في األشھر الثالثة حتى آذار/مارس بعد زیادة 10.1بنسبة 
٪ على أساس سنوي في االشھر الثالثة حتى شباط/فبرایر.9.7  

• فبرایر، شباط/٪ على أساس شھري في 1.3بنسبة  الصادرات األلمانیةارتفعت  
-سبتمبر مقابل انخفاض أیلول/منذ  ھابأسرع وتیرة ل في على أساس شھري ٪ 0.6
.ینایركانون الثاني/  

• -بنسبة  الناتج المحلي اإلجمالي الروسيانخفض    ٪ على أساس سنوي في3.8
- ما كانبعد الربع الرابع بفضل شحنات نمت الصادرات و الربع الثالث. ٪ في4.1

.النفط وانخفاض قیمة الروبل  
:آسیا والمحیط الھادئ   

• ترلیون ین  2.434في شباط/فبرایر لیبلغ  فائض الحساب الجاري للیابان ازداد 
ملیار ین في كانون الثاني/ینایر وھو  520.8یاباني في شباط/فبرایر بعدما كان 

.على التوالي 20والفائض الشھري الـ  تقریبًاأعلى مستوى لھ خالل عام   
• في آذار/مارس بعدما كان  41.7بارتفاعھ إلى  مؤشر ثقة المستھلك الیابانيفاجأ  

في شباط/فبرایر، وھو مدعوم ربّما بتأخیر رفع ضریبة القیمة المضافة في  40.1
.نیسان/ابریل من العام المقبل  

• ٪ وھو أدنى 6.5٪ إلى 6.75من  البنك االحتیاطي الھندي سعر الریبوخفض  
.مستوى في خمس سنوات وذلك بفضل انخفاض في معدل التضخم  

• مارس ذار/1في آ٪ على أساس سنوي 2إلى  تایوان في التضخم نسبةتراجعت  
فبرایر، وذلك بفضل انخفاض في المؤشرات شباط/٪ في 2.4بعد ارتفاعھ 

.الفرعیة النقل واالتصاالت  
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أساسیة، وبالتالي فإن التوقعات لم تتغیّر جوھریًّا. بیانات یشمل  لمت إن تدفق البیاناالخالصة: 
ویسود الحذر في األسواق المالیة في حین تتقلّص أرباح الشركات ویعید تجار العملة تقییم 
مسار السیاسة النقدیة، بحیث یتعّرض الدوالر للضغط كما یتّم مراجعة التوقعات بشأن فروق 

التصریحات العلنیة من قبل بنك االحتیاطي الفیدرالي وكبار المسؤولین  أسعار الفائدة بناًء على
في البنك المركزي األوروبي.  

 

التطورات اإلقلیمیة  
• دوالر سنویًّا بحلول العام  ملیار 100ما یصل إلى  تحصیلالسعودیة تعتزم  

كعائدات إضافیة، من خالل تنفیذ الرسوم الجدیدة والحّد من الدعم  2020
.بحسب نائب األمیر ولي العھد في مقابلة مع بلومبرغالحكومي،   

• "ستاندرد اند بورز" على تصنیفاتھا الرئیسیة للمملكة العربیة حافظت  
غیر االستثماري،  المجال معّدل، أربعة مستویات فوق -Aبدرجة  السعودیة
"مستقرة" على خلفیة الموجة األخیرة من اإلصالحات  بالـآفاق االقتصاد  ةً واصف
.المالیة  

• االستثمار (خالل تتعلّق ب اتفاقاتعدة  لمملكة العربیة السعودیة ومصراوقعت  
أیام)، بما في ذلك إعداد صندوق  4التي تستمر  الملك سلمان لمصر زیارة

طقة ومنطقة اقتصادیة حرة لتطویر منملیار لایر  60 یحتوي على استثماري
كیلو متر  6إنشاء شركة لتطویر  تمّ  ھرسمي أنالبیان السیناء في مصر. وقال 

، دون ملیار دوالر 3.3 مربع من المنطقة الصناعیة حول قناة السویس بقیمة
.الخوض في تفاصیل أخرى  

• أشھر على التوالي:  6تراجعھ لمدة  مؤشر مدیري المشتریات في مصرواصل  
)، 48.1في آذار/مارس (شباط/فبرایر:  44.5شھر عند  31أدنى مستوى في 

.ویعود ھذا االنخفاض إلى تراجع االنتاج والطلبیات الجدیدة والتوظیف  
•  ملیار دوالر 16.561قلیًال لیبلغ  صافي احتیاطي النقد األجنبي في مصرارتفع  

ارس بعد قراءة شباط/ فبرایر التي وصل فیھا إلى أمریكي في نھایة آذار/م
.ملیار دوالر أمریكي 16.53  

• الربع  دوالر في نھایة ملیار 3.2إلى  دیون مصر لشركات النفط األجنبیةوصلت  
.2015في نھایة كانون األول/دیسمبر  ملیار دوالر 3.0 بعدما كانت األول  

• وتنویع األدوات المالیة غیر  سوق رأس المال وتطویرهوفي محاولة لدعم  
اللوائح التفصیلیة  مصرالمصرفیة، أصدرت الھیئة العامة للرقابة المالیة في 
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. في العام الماضي، كانت حوالي السندات المغطاةاألسبوع الماضي إلصدار 
.٪ من إصدارات السندات في مصر من قبل الحكومة90  

•  45من  2016للعام  یزانیتھمخفض توقعاتھ بشأن سعر النفط في  العراقیعتزم  
 كبیر في الحكومة وفي دوالر، وفقًا مسؤول 32 إلىالسعر المقّدر سابقًا،  دوالر،

 3.6 بـالمیزانیة الحالیة، التي تقدر صادرات النفط وتتوقّع صندوق النقد الدولي. 
ّ  ملیون .دینار عراقي ترلیون 24ا قدره عجزً ا، برمیل یومیً  

• برمیل  ملیون 3.4 معّدلھإلى ما  موانئ جنوب العراقصادرات النفط من ارتفعت  
ا الشھر الماضي. برمیل یومیًّ  ملیون 3.2 بـ أبریل، مقارنةنیسان/ا في یومیًّ 
مارس  ملیار دوالر في آذار/ 2.9إلى لتصل ٪ 30ارتفعت عائدات النفط بنسبة و

الشھر ا في برمیل یومیًّ  ملیون 3.225من  ضئیلة كما ارتفعت الصادرات بنسبة 
.السابق  

• . ومن تجنّب االزدواج الضریبي األردن واإلمارات العربیة المتحدة اتفاقوقعت  
ھذا االتفاق إلى تشجیع االستثمارات وزیادة التبادل التجاري  یؤدي المتوقع أن

.وتعزیز التعاون المالي واالقتصادي بین البلدین  
• بعد موافقة  2017عام لافي منتصف  تنفیذ رسوم الكھرباء الجدیدة الكویتسیبدأ  

تنفیذ زیادات في االستثمار والمساكن التجاریة (التي  سیتمّ لذلك، الجمعیة الوطنیة. 
عام القبل الخاص للسكن  لن تفرض رسوم جدیدة ) بینماالمغتربینتضم منازل 

2018.  
• اإلسالمیة  السنداتمن  ملیار دینار كویتي 2إصدار  الحكومة الكویتیةتخطط  

والتقلیدیة للمساعدة في تمویل العجز في المیزانیة، وفقًا لقناة العربیة نقًال عن 
.مصادر لم تذكرھا  

• ٪ على أساس 12.2بنسبة  صادرات النفط الخام الكویتي إلى الیابانارتفعت  
.برمیل یومیًّا 280000برمیل في شباط/فبرایر، أو  ملیون 8.13سنوي لتبلغ   

• ملیون  230 اتفاق مساعدات بقیمةلعربیة السعودیة والمغرب المملكة اوقعت  
دوالر لدعم  ملیون 100دوالر، وفقًا لوزارة المالیة المغربیة. وھذا یشمل 

 50دوالر من المساعدات للزراعة و ملیون 80المشاریع الصغیرة والمتوسطة، و
ة مالیة ملیون دوالر لوزارة الصحة. وتشّكل ھذه المساعدات جزء من التزام حزم

."لمدة خمس سنوات ُعرضت في أعقاب احتجاجات "الربیع العربي  
• بعد انخفاض ودائع القطاع العام  في القطاع المصرفي القطري السیولةتّم تشدید  

٪ على أساس سنوي)، وفقًا 9ذات الصلة الھیدروكربونیة (كانون الثاني/ینایر: + 
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 سوق الدیون یتعمقأیًضا أن  لتقریر صدر مؤخًرا من بنك سامبا. ویتوقع التقریر
في البالد بناًء على اإلعالن األخیر لتمویل العجز من خالل إصدار الدیون.  

•  54.5قلیًال لیبلغ  المملكة العربیة مؤشر مدیري المشتریات للتصنیع فيتحسین  
 61.4في شباط/فبرایر، وذلك بفضل نمو الناتج ( 54.4في آذار/مارس بعدما كان 

.نوفمبر من العام الماضي)تشرین الثاني/توى منذ وكان ھذا أعلى مس  
• بما في  مصرفي مشاریع في  ملیار دوالر 4 رجال األعمال السعودیینیستثمر  

 فعلیًّا التي ُوضعت٪ 10 الـرب اوالطاقة، والزراعة، مع ما یقالسویس ذلك قناة 
.نائب رئیس مجلس األعمال السعودي المصري بحسبفي البنوك المصریة،   

•  %88.1إلى  نسبة القروض إلى الودائع في المملكة العربیة السعودیةارتفعت  
ارتفع . و2008نوفمبر تشرین الثاني/فبرایر، وھو أعلى مستوى منذ شباط/في 

٪ 9.9و٪ على أساس شھري 1.5المصرفي إلى القطاع الخاص بنسبة  التسلیف
.على أساس سنوي  

•  143إلى  مجلس التعاون الخلیجيعجز أن یزداد  معھد التمویل الدوليیتوقّع  
في حال . ھذا 2016عام ال٪ من الناتج المحلي اإلجمالي في 10.5دوالر أو  ملیار

دوالر ھذا العام. وفي الوقت نفسھ،  40نفط یبلغ السعر أن متوسط تّم االفتراض ب
حصة اإلیرادات الحكومیة غیر النفطیة في إجمالي رتفع تمن المتوقع أن 

.2020عام ال٪ بحلول 46إلى  2015عام ال٪ في  38اإلیرادات من   
• إلى  في جمیع أنحاء منطقة الشرق األوسطعملیات الدمج واالستحواذ تحسنّت  

 دوالر في ملیار 5.9ھذا العام، بالمقارنة مع  الربع األول دوالر في ملیار 6.99
 تصّدر. شركة "زیفیر تكنولوجیز"ا لبیانات الماضي، وفقً  ل من العامالربع األو

 تلیھ، ملیار دوالر) 2.61الصفقة ( ةالكویت التصنیف العالمي من حیث قیم
، )دوالر ملیون 558وقطر ( دوالر) ملیون 640المتحدة (اإلمارات العربیة 

ملیون دوالر) 460( والمملكة العربیة السعودیة  
•  في ملیار دوالر 984.3 لتصل إلى٪ 7.1 أسواق المال العربیةقیمة انخفضت  

ا ، وفقً 2015عام الدوالر في نھایة  ترلیون 1.06بعدما كانت  الربع األول
.لصندوق النقد العربي  

نظرة معّمقة حول اإلمارات العربیة المتحدة  
• في  54.5إلى  مؤشر مدیري المشتریات في اإلمارات العربیة المتحدةارتفع  

-)، بدعم من زیادة االنتاج 53.1آذار/مارس (شباط/فبرایر:  الذي بلغ أعلى 
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- 59.7أشھر وھو  6مستوى في  -والطلبیات الجدیدة   56.8ارتفعت إلى  التي
.)54.6(شباط/فبرایر:   

• بنھایة آذار/مارس اثنین من الصكوك التي تصدرھا حكومة  دبي ناسداك درجتأ 
في  قوائم الصكوكملیار دوالر، وبالتالي یصل إجمالي  2.5ھا اندونیسیا، تبلغ قیمت

.دوالر أمریكي ملیار 8.5إلىبورصة ال  
• ملیار  35.4 إلى 2015عام الفي  في دبيسوق التجزئة  من المقّدر أن یصل 

 من الجزء األكبروتّم ادّخار غرفة دبي للتجارة والصناعة.  بحسبدوالر، 
وارتفعت قیمة التجزئة  في تجارة التجزئة ٪98 الذي یبلغذات القیمة  اإلجمالي

دوالر العام  ملیار 22.3٪ لتصل إلى 7.1بمعدل سنوي قدره خارج قطاع البقالة 
.الماضي، وذلك بفضل الطلب القوي  

• الربع الرابع من  في امرتفعً  انموًّ  قطاعات العقارات وقطاع األعمال والنقلشھدت  
كانت تصاریح و. في رأس الخیمة قتصادیةتنمیة االال لدائرةا ، وفقً 2015العام 

نما كما ، 556٪ لتصل إلى 11.4الرخص التجاریة  وارتفعت٪، 31البناء بنسبة 
.في الربع الرابع ٪144ا ٪ وارتفع حجم شحن البضائع جوًّ 47قطاع النقل بنسبة   

• ٪ على أساس 6.6بنسبة  في دولة اإلمارات البناءسوق  تنمو ومن المتوقع أن 
درھم العام المقبل،  ملیار 181 ودرھم ھذا العام،   ملیار 162 إلىلتصل سنوي 

في السنوات  %6النمّو . ومن المرجح أن یبقى BMIمركز البحوث ا ألبحاث وفقً 
دبيسبق تالتي  إكسبو  في نمو المشاریع الكبرى أن یستمّر . ومن المتوقع 2020 

 و وتوسیع میناء جبل عليمثل تمدید مترو الخط األحمر في دبي، تفعیل النشاط 
. آل مكتوم مطار  

Media Review 

Saudi Deputy Crown Prince Interview 
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-04/saudi-arabia-s-
deputy-crown-prince-outlines-plans-transcript 
 
India might give a boost to oil consumption 
https://next.ft.com/content/9300e6ac-fbf5-11e5-b5f5-070dca6d0a0d 
 
New range of unconventional monetary policies: Roubini 
https://www.project-syndicate.org/commentary/new-range-of-
unconventional-monetary-policies-by-nouriel-roubini-2016-04 
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No rise in GCC credit card debt: Amex 
http://www.zawya.com/story/No_rise_in_GCC_credit_card_debt_despi
te_rise_in_spendingAmex-ZAWYA20160406065317/ 

 
 
 


