
							
																			

	

2016 أبریل/نیسان 3األسبوعي، االقتصادي التعلیق  

األسواق  
أخذت أسواق األسھم استراحةً األسبوع الماضي مع األسھم األوروبیة التي أنھت الربع األول 

أّن  "تانكان" تأكیدوبعد أن وّجھت الیابان ضربةً بعد  2003بأسوأ انخفاض فصلي منذ العام 
 من ”الفودو“ السحر إلى أقربھي  االقتصادیة الیابان وزراء رئیس سیاسة أي "بینومیكساأل"

.االقتصادیة السیاسة  
 الحذروالخطاب  قویًّاتقریر الوظائف الذي كان فشل  ولكنأفضل،  "وول ستریت"وكان أداء  

كانت األسواق ومن قبل ییلن في تعویض التشاؤم بشأن أرباح الشركات.  الفائدة أسعار بنسبة
من عانى الدوالر ، فقد  أّما فیما یخّص العمالتاإلقلیمیة مختلطة مثل معظم األسواق الناشئة. 

تشرین بسبب تصریحات یلین، وإلى أدنى مستوى لھ منذ  أّدت إلى تراجعھنكسة أخرى 
. أّما 2011منذ الربع األول من العام ت وأسوأ أداء فصلي أكتوبر مقابل سلة من العمالاألول/

نتاج تجمید اإلاتفاق باألمل وخیبة األمل فیما یتعلق  تعاقب ا علىردًّ فتقلّبت أسعار النفط الخام 
عدم الیقین وأّدى أسبوعي.  اانخفاضً  مسّجلةً ، ھاخارجأوبك ومن بین معظم المنتجین من 

.أخرى مّرةٍ  إیجابیةٍ ب ةأسعار الذھب األسبوعیإلى إغالق والشعور بالضیق في أسواق األسھم   
التطورات العالمیة  
  الوالیات المتحدة

•  إذ زادتالتوقعات  الوظائف غیر الزراعیة في الوالیات المتحدةنسبة فاقت  
عدد  عودة مع٪، 5.0مارس، في حین ارتفع معدل البطالة إلى في آذار/ 215000

.آفاق عمل أفضل بسبب العمل سوق إلى من جدیداألمریكیین من   
• مخاطر ھبوط النمو في أّن  بنك االحتیاطي الفیدرالي األمریكي یلین ةرئیسأكد  

بنك ال قدرة إلى أن ت. وأشارةالوالیات المتحدة بسبب الوضع العالمي غیر مؤكد
 توقلّلعلى الصدمات االقتصادیة  لردّ في ااالحتیاطي الفیدرالي "غیر متكافئة" 

 ت"من السابق ألوانھ معرفة ما إذا كان إنّھا تً ارتفاع التضخم األساسي قائل من شأن
". وناقض بیان ییلن التصریحات االیجابیة ستستمرّ األخیرة  السریعةتیرة الو ھذه

.ضاء اللجنة الفیدرالیةاألخیرة من قبل العدید من أع  
• ٪ على أساس شھري في 0.1بنسبة  إنفاق المستھلكین في الوالیات المتحدةارتفع  

كانون ینایر والذي كان في كانون الثاني/ البسیطمعدل الفبرایر، وھو نفس شباط/
بنسبة  (DPI) الدخل الشخصي والدخل الشخصي المتاح . وارتفعدیسمبراألول/
كانون ٪ في 0.5بنسبة  بقوةفبرایر بعد ارتفاع شباط/٪ على أساس شھري في 0.2
.أشھر 7 خاللینایر وھو أعلى مستوى الثاني/  

• بنسبة  ألسعار المنازل القائمة "كیس شیلر"مؤشر القومي األمریكي الارتفع  
٪ في 5.3 من نسبةا ا طفیفً ارتفاعً ینایر كانون الثاني/٪ على أساس سنوي في 5.4

مدینة بنسبة  20 لـ بمركّ ال ألسعار المنازلمؤشر ال دیسمبر وارتفعكانون األول/



	

	 	 	

كانون ٪ في 5.6ینایر مقارنة مع في كانون الثاني/٪ على أساس سنوي 5.7
.دیسمبراألول/  

•  مرتفًعا، آذار/مارسفي   ISM   51.8االنتاج  إلدارة صناعيالالمؤشر  وبلغ 
 التي كانتوأعلى من توقعات السوق  49.5التي بلغت فبرایر نسبة شباط/ نع

. ونما نشاط الصناعات التحویلیة للمرة األولى في ستة أشھر (عبور العتبة 50.7
األسعار، بینما واالنتاج والطلبیات الجدیدة  في حین ارتفعبین الركود والتوسع) 

.انخفض التوظیف  
• - االستھالك الشخصي األمریكيمعدل تضخم نفقات انخفض   ٪ على أساس 0.1

وانخفض  كانون الثاني/ینایر. ٪ في0.1فبرایر بعد ارتفاعھ شباط/شھري في 
-معدل تضخم السلع إلى  -٪ مع تضخم السلع المعمرة عند 0.6 ھو ٪، و0.3

-سعار غیر المعمرة األأشھر الماضیة. وانخفضت  6 ـنخفاض الرابع في الاال
على التوالي، ویرجع ذلك في معظمھ إلى انخفاض أسعار  شھر الرابعلل٪ 0.8
.الطاقة  

• في  96.2 لیبلغنقطة  2.2 "كونفرنس بورد"مؤشر ثقة المستھلك ارتفع  
أشھر الماضیة  األربعةا ما خالل ا نوعً الثقة مستقرًّ  . وكان مؤشرمارسآذار/

مؤشر ثقة ن سوق العمل وانخفاض أسعار الطاقة. إال أن وذلك بفضل تحسّ 
نقطة لیصل إلى  0.7انخفض ف لشھر آذار/مارس المستھلك من جامعة میتشجان

.أكتوبرتشرین األول/، وھو أدنى مستوى منذ 91  
• وھو ثالث  276000لتصل إلى  11000 طلبات إعانة البطالة األمریكیةارتفعت  

أسابیع من  4مكسب أسبوعي على التوالي. كما ارتفع المتوسط المتحرك لمدة 
الذي  300000، ولكن ال یزال أقّل بكثیر من معّدل الـ 263250إلى  259750

 ملیون 2.18شّدد على ظروف السوق القویة. وانخفضت المطالبات المستمرة من 
.2،173إلى   

• -لیبلغ  البرازیلي انكماش اإلنتاج الصناعيازداد   ٪ على أساس سنوي في 13.2
-شباط/فبرایر، بعدما بلغ  ر، بسبب ضعف الحكومة ٪ في كانون الثاني/ینای11.4

."بتروبراس"على نحو متزاید مع اتّساع فضیحة   
أوروبا  

• ٪ على 5 على نسبة منطقة الیورو فيM3 السنوي نمو النقدي ال معروض حافظ 
مرة أخرى  M2 لمؤشروكان عنصر االئتمان . فبرایرشباط/أساس سنوي في 
.لتیسیر الكمي للبنك المركزي األوروبيابفضل  المحّرك الرئیسي  

• -إلى معدل التضخم في منطقة الیورو وصل   في ٪ على أساس سنوي 0.1
- بعدما كانمارس آذار/ معدل التضخم  فبرایر كما ھو متوقع. لكنّ شباط/٪ في 0.2

.٪0.8 بعدما كان٪ 0.9األساسي ارتفع بنسبة   



	

	 	 	

• بعدما مارس في آذار/ 103إلى في منطقة الیورو  مؤشر الثقة االقتصادیةتراجع  
.فبرایرشباط/ي ف 103.9 كان  

• بشكل  0.0مارس عند في آذار/المملكة المتحدة  مؤشر ثقة المستھلك فياستقر  
بسبب ا رً رئیسي بسبب المخاوف حول نتائج استفتاء المملكة المتحدة ومؤخّ 

.االضطراب في األسواق المالیة  
• في  103.2 بعدما كانت 100.1إلى  الثقة في قطاع األعمال في إیطالیاانخفضت  

.114.5 بعدما كانت 115فبرایر، بینما ارتفعت ثقة المستھلك إلى شباط/  
• ٪ على 0.8 مؤشر أسعار المنازل في المملكة المتحدة على الصعید الوطنيارتفع  

٪ على أساس سنوي)، وھو أعلى مستوى 5.75أساس شھري في آذار/مارس (
٪ على أساس سنوي).4،8٪ في شباط/فبرایر (0.4خالل ھذا العام مقابل   

• ٪ في آذار/مارس للشھر الثالث على التوالي. كما 6.2 معدل البطالة في ألمانیالغ ب 
٪ 11.6٪ في شباط/فبرایر بعدما كان 11.7ارتفع معدل البطالة في ایطالیا إلى 

في كانون الثاني/ینایر بسبب انتھاء صالحیة خفض الضرائب على التعیینات 
.الجدیدة  

• - مبیعات التجزئة األلمانیة تراجعت  فبرایر شباط/٪ على أساس شھري في 0.4
- ما كانتبعد .ینایركانون الثاني/٪ في 0.1  

:آسیا والمحیط الھادئ  

• بشكل غیر متوقع للمرة األولى  مؤشر مدیري المشتریات الصیني الرسميارتفع  
في شباط/فبرایر، مّما زاد  49في آذار/مارس بعدما كان  50.2أشھر إلى  9في 

اآلمال بانحسار الھبوط في التصنیع. بینما انتعش االنتاج، وكذلك الطلبات األجنبیة 
.والمحلیة الجدیدة، وال تزال المصانع تستغني عن التوظیف  

• من مستقرة إلى سلبیة، نتیجة  الصینبشأن  توقعاتھاستاندرد أند بورز" خفّضت " 
.إلعادة التوازن االقتصادي المتباطئ  

• - اإلنتاج الصناعي للیابانتراجع   -٪ على أساس شھري (6.2 ٪ على أساس 1.5
سنوي) في شباط/فبرایر. ویسيء ارتفاع قیمة الین وضعف الطلب العالمي إلى 

.الشركات المتوّجھة للتصدیر في الیابان  
• عن شكوكھا حول أبینومیكس، كما  شركات التصنیع الیابانیة الكبرىربت أع 

 6انخفض مؤشر الثقة في قطاع األعمال تانكان للشركات المصنعة الكبیرة إلى 
الرابع، وھو مستوى قیاسي منذ منتصف العام  الربع في 12مقابل  الربع األول في

2013.  
• ٪ على أساس سنوي في شباط/فبرایر، بعد 0.5 مبیعات التجزئة الیابانیةارتفعت  

-تراجع كانون الثاني/ینایر الذي كانت نسبتھ  ٪. وكان اإلنفاق على مدى 0.2
األشھر القلیلة الماضیة ضعیفًا ألّن األجور كانت في حالة ركود. وارتفعت 



	

	 	 	

٪ على أساس سنوي في شباط/فبرایر بعد االنخفاض في 2.2النفقات المنزلیة 
-ي/ینایر بنسبة كانون الثان 2.6٪.  

• ملیار دوالر ھونج كونج في  33.1إلى  العجز التجاري في ھونج كونجاتّسع  
ملیار دوالر ھونج كونج في كانون الثاني/ینایر. 17.5شباط/فبرایر بعدما كان   

• نقطتْین لیصل إلى مستوى محاید وھو  مؤشر ثقة المستھلك لبنك كوریاارتفع  
الشعور في معظم المؤشرات الفرعیة، على  في آذار/مارس. ارتفع مؤشر 100

.الرغم من أن مؤشر الشعور بشأن خطط اإلنفاق ال یزال ثابتًا  
• في ملیار دوالر  9.8 لیصل الفائض التجاري الشھري في كوریاازداد  

- تراجعت الصادرات .فبرایرفي شباط/ملیار دوالر  7.4 بعدما كانمارس، آذار/
-انخفاض  مقابلمارس، في آذار/٪ على أساس سنوي 8.2 في ٪ 12.2
- . وانخفضت الوارداتفبرایرشباط/  فبرایر متحّسنةً عن نسبة شباط/٪، 13.8

-التي بلغت  14.6.  
• ٪ على أساس 2.4فبرایر، بزیادة شباط/في  اإلنتاج الصناعي في كوریان تحسّ  

-سنوي بعد انخفاض  .ینایركانون الثاني/٪ في 2.2  
• - تجارة التجزئة الكوریةانخفضت   فبرایر بعد شباط/٪ على أساس شھري في 1.8

-انخفاض  .ینایركانون الثاني/٪ في 1.4  
• ٪ في 1.3 بعدما كان٪ على أساس سنوي 1 كوريالعدل التضخم مانخفض  

في تكالیف النقل، في حین  ا إلى انخفاض حادّ فبرایر ویرجع ذلك أساسً شباط/
.بشكل مطرد ھاواصلت أسعار الغذاء في نموّ   

• - اإلنتاج الصناعي في تایالندانخفض   فبرایر شباط/على أساس سنوي في  1.6
- تراجعھابعد   لھذا التراجع الرئیسيینایر وكانت المصدر كانون الثاني/٪ في 3.5
.في إنتاج السیارات والمنتجات المعدنیة تدھور  

 یحدث لم، وھو أمر نادر  بعض التفاؤلباألسبوع الماضي  االقتصادیة األرقام أتت: الخالصة
 یسود لؤالتفا وبدأسوق العمل في الوالیات المتحدة بقوة  تحسن .على مدى الربعین الماضیي

إلى أجزاء أخرى  تراجعھ إنتشر كان الذيالصیني قطاع الصناعات التحویلیة  أوضاع حول
من آسیا باستثناء الیابان.   

التركیز الرئیسي للنقاش  محور سیكون ھذا ؟ ال أم اإلقتصاد في حقیقیة تحول نقطة نشھد ھل
 الفائدة أسعار لرفع والمعارضین المعتدلین نظر بوجھةداخل مجلس االحتیاطي الفیدرالي. 

أّما نمو األجور متواضع والمخاطر العالمیة تلوح في األفق. وراسیة،  ال تزالتوقعات التضخم 
،  النشاط إلى عادت الصناعات تنخفض، البطالة نسبة،فعلى العكس  الرادیكالیین نظر بوجھة

.تنھاروالصین لن  تستقروأسعار الطاقة   

 



	

	 	 	

التطورات اإلقلیمیة  

• (بابكو) أنھا وقّعت على تسھیالت  البحرینیةأعلنت ھیئة النفط والغاز الوطنیة  
لدعم االستثمار في عدد من  مصارف عدة مع ملیون دوالر 570"مرابحة" بقیمة 

على نطاق واسع داخل البالد. وتّم زیادة  مشاریع النفط والغاز لمدة خمس سنوات
 دون٪ بسبب طلب المستثمرین وتغطیة االكتتاب 60حجم التسھیالت بنسبة 

.التوقعات  
• ، الذي كشف عنھ رئیس الوزراء خالل ةالسیاسة المصریة الجدید تستھدف 

-5البرلمان األسبوع الماضي تحقیق نمو اقتصادي بنسبة  ٪، ویھدف إلى خفض 6
-2017٪ بحلول نھایة السنة المالیة 10ازنة إلى أقل من العجز في المو 2018.  

• -2016 مجلس الوزراء المصري على مشروع میزانیة الدولةوافق   الذي  2017
-5٪ ویقّدر أن یبلغ نمو الناتج المحلي اإلجمالي حوالي 9.9یتوقّع عجًزا قدره  6 .٪

 ملیار 434ي ذلك جنیھ في اإلیرادات بما ف ملیار 627وتتوقّع الحكومة أن تلقي 
.مضافة (التي لم تُطبّق بعد)القیمة ال على الضریبةجنیھ من   

• -دوالر في تموز/یولیو ملیار 8.9بقیمة  مصر عجًزا في الحساب الجاريسّجلت  
(النصف األول من السنة المالیة)، أي أكثر من  2015كانون األول/دیسمبر 

ملیار  4.3والذي بلغ  المسّجل في نفس الفترة من العام الماضي ضعف العجز
 3.99دوالر. ویرجع ذلك جزئیًّا إلى انخفاض في صافي التحویالت (تراجع الى 

في العام  الربع الثاني دوالر في ملیار 5.8مقارنة بـ  الربع الثاني دوالر في ملیار
دوالر بعدما  ملیون 10.3إلى  وانخفضت التحویالت الرسمیة الصافیة السابق)

  والر قبل عام.ملیار د 1.13كانت 
• في البورصة في  جدیدة شركة 14 إدراج أنھ یتوقع البورصة المصریةقال رئیس  

، كشف محافظ البنك  أخر صعید علىأولي في األشھر المقبلة.  عامّ  اكتتاب
 من٪ 20عن طریق طرح  مالیةالمركزي أن بنك القاھرة یسعى لزیادة رأس 

  سیطرحانفي البورصة قبل نھایة العام. وذكر أیًضا أن مصر والكویت  اسھمھ
البنك العربي األفریقي الدولي. في حصصھم من% 20 البورصة في  

• - المصریةفي المشاریع  ملیار دوالر 30الصین  تستثمر أن المتوقع من   في
المنسوجات ومحور تنمیة قناة السویس، ومشاریع التنقیب عن الغاز الرئیسیة في 

.العامین المقبلین، وفقًا لمحافظ البنك المركزي  
•  1.924٪ على أساس سنوي لیصل إلى 17.5 المعروض النقدي في مصربلغ  

تریلیون جنیھ في شباط/فبرایر.  
• ملیار دوالر في العام  6.4 تصل قیمتھ إلى دعم ماليالحصول على  العراق یتوقّع 

من المانحین والمنظمات الدولیة، بحسب وكالة رویترز نقًال عن وزیر  2016
المالیة. وتسیر المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشكل جید ویمكن الموافقة على 



	

	 	 	

 في وقت مبكر في حزیران/یونیو، وإطالق مساعدات دولیة بقیمة مؤقتةترتیبات 
ى مدى السنوات الثالث المقبلة. وعالوة على ذلك، وقّعت عل ملیار دوالر 15

مع الیابان لسّد فجوة التمویل في  ملیون دوالر 220بقیمة  الدولة على قرض
.میزانیتھا  

• ٪ في العام الماضي، 2.4إلى  نمو الناتج المحلي اإلجمالي في األردنتباطأ  
  .٪3.1التي بلغت  2014منخفًضا عن نسبة العام 

• اإلصالح  وثیقةقد وافق بالفعل على  الكویتي مجلس األمةن أّن على الرغم م 
، والتي تشمل ارتفاع الوقود والكھرباء وتعرفة المیاه، فإنھ ال یزال االقتصادي

یتطلب إحالة الوثیقة إلى اللجنة االقتصادیة البرلمانیة. وقال مصدر في المجلس 
 الربع الرابع من إما بدایة األعلى للتخطیط أن الموعد المترقّب لتنفیذ ذلك سیكون

ھذا العام أو بدایة العام المقبل، بخاصٍة أّن األمر یستغرق وقتًا إلرسال موافقة 
.البرلمان للحكومة  

• ٪ على أساس سنوي لتصل 7.3بنسبة  الصادرات الصناعیة في لبنانانخفضت  
قطاع الربع الرابع، وشّكلت المعدات الكھربائیة أكبر  ملیون دوالر في 706.3إلى 
وتتصّدر المملكة العربیة السعودیة قائمة  دوالر) ملیون 158.2(تسجیل  فرعي

ملیون دوالر. 23.7الدول المستوردة لھذه الفئة بقیمة   
• ٪ على أساس شھري لیبلغ 3بنسبة  قطرفي دولة  فائض التجارة الخارجیةارتفع  

على لایر قطري في شباط/فبرایر، على الرغم من تسجیل تراجع  ملیار 7.4
٪. بقیت الیابان وكوریا الجنوبیة والھند الوجھات 53.5أساس سنوي بنسبة 

.التصدیریة الرئیسیة، في حین كانت الوالیات المتحدة البلد المنشأ لواردات قطر  
• بحلول نھایة آذار/مارس، بانخفاض  ملیون 2.53حول  عدد السكان في قطربلغ  

اس سنوي، وفقًا لوزارة ٪ على أس7.7٪ على أساس شھري ولكن بزیادة 0.7
.التخطیط التنموي واإلحصاء  

• تبسیط إجراءات الترخیص للشركات على  الھیئة العامة السعودیة (ساجیا) تعمل 
- األجنبیة بما في ذلك تخفیض عدد الوثائق المقدمة من مقّدمي الطلب مّما یؤدي 

 15لى أیام،  والقدرة على تمدید تراخیص تصل إ 5إلى انخفاض المّدة ألقل من 
.عام، وإدراج تحسینات في تأشیرات رجال األعمال  

• ٪ على أساس 1.7 صافي األصول األجنبیة في المملكة العربیة السعودیةتراجع  
-في شباط/فبرایر  ترلیون لایر 2.19٪ على أساس سنوي إلى 17.3شھري و  وھو

٪ 2.8. وانخفضت ودائع البنوك في الخارج 2012أدنى مستوى منذ أیار/مایو 
دوالر أمریكي، في حین بلغت  ملیار 133على أساس شھري لتصل إلى 

.دوالر أمریكي ملیار 395٪ أي 0.7االستثمارات في األوراق المالیة األجنبیة   



	

	 	 	

• على ربط  جيمجلس التعاون الخلی دولأن تحافظ  معھد التمویل الدوليیتوقع  
عمالتھا بالدوالر خالل "السنوات القلیلة المقبلة". وفي تقریر صدر مؤّخًرا، 
لوحظ أّن "نسب الدیون العامة في دول مجلس التعاون الخلیجي منخفضة نسبیًّا، 

 مع متزامنةً  لھا المخطط الحكیمة المالیة والسیاسات كبیرة المالیة اإلحتیاطات
ط العالمیة، ستؤدي إلى استدامة الموقف المالي انتعاش متواضع في أسعار النف

." والسماح بحمایة ربط العمالت، على األقل في السنوات القلیلة المقبلة  
نظرة معّمقة حول اإلمارات العربیة المتحدة  

• -3.5بین  نمّو دولة اإلمارات العربیة المتحدةازداد   ، بدعم 2015٪ في العام 4.5
.من التجارة والسیاحة والخدمات المالیة، وفقًا لتقدیرات غرفة دبي للتجارة  

•  50 اقترضتالتي  للشركات الصغیرة والمتوسطةیوم  90سیتّم إعطاء مھلة  
والتي لم تقدر من تسدید ھذا الدین قبل  البنوك اإلماراتیةملیون درھم وأكثر من 

راء قانوني بشأن السداد. خالل ھذا الوقت، سیتوّصل المقرضون إلى اتخاذ أي إج
اتفاق حول كیفیة إدارة ھیكلة الدیون للمقترض أو إعادتھا، من قبل البنك. ومن 
المرجح أن تحّد ھذه الخطة التي حصلت على موافقة البنك المركزي من االرتفاع 

.المفاجئ في التخلف عن السداد  
• ٪ على أساس 3.6 غیر النفطیة الخارجیة في دبينسبة التجارة وانخفضت  

 796ملیار درھم في العام الماضي. ھذا، وشكلت الواردات  1.283سنوي لتبلغ 
ملیار درھم وإعادة التصدیر  132٪ من اإلجمالي والصادرات 62ملیار درھم أو 

، مع 2015درھم. وظلّت الصین أكبر شریك تجاري لدبي في العام  ملیون 355
.درھم ملیار 176 قیمتھا إلىتصل تعامالت   

• : سیحتاج جمیع الركاب، بما في ذلك دبي مطاراستحداث رسوم جدیدة في تّم  
درھم كرسم خدمة الستخدام مرافق المطار.  35الذین یمّرون عبر دبي، إلى دفع 

وسیتّم تحویل الرسوم التي تّم جمعھا من مطار دبي إلى الخزینة العامة لحكومة 
قع أن تدعم ھذه الرسوم المزید من االستثمارات في البنیة التحتیة دبي. ومن المتو

.للمطارات  
• الربع  ٪ على أساس سنوي في37.6مؤشر اإلنتاج الصناعي في أبو ظبي بلغ  

٪)، و 688.3العام الماضي، بفضل طفرة "صناعة اآلالت والمعدات" (+  الرابع
.القطاعات الفرعیة٪) في 134.1"صناعة الجلود والمنتجات ذات الصلة" (+   

• ٪ في 12.4زیادة على أساس سنوي بنسبة  شركة "مبادلة" اإلماراتیةذكرت  
-أرباح العام الماضي، مع عدم ضخ ّسیولة جدیدة من الحكومة في الشركة   للمرة

.سنوات 8األولى خالل   



	

	 	 	

• درھم، وكان  ملیار 3.5بلغت  استثماراتھا للمشاریع العامةأن  بلدیة دبيكشفت  
 ملیون 272.3(2015٪ في العام 7.7ى االستثمار من مشاریع البلدیة العائد عل
درھم).  

	

 


