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األسواق  
الیابان (حیث أعلن  فيإلى الھبوط دفعت خطوة مجلس االحتیاطي الفیدرالي أسواق األسھم 

سجلت ستاندرد أند وقد   .البنك المركزي تدابیر تخفیف إضافیة) والوالیات المتحدة األمیركیة
 و أسوأ أداء خالل ھذْین الیومْین منذ األول من أیلول/سبتمبر )S&P and Dow( بورز وداو

وھبوط  ات وساھمت عوامل أخرى مثل انتھاء صالحیة الخیار .المالیة المؤسسات أسھم خاصةً 
أسعار النفط في ھذه الحالة السلبیة. فیما طغى جّو من اإلیجابیة على األسواق الناشئة 
واإلقلیمیة. وفي أسواق العمالت األجنبیة ارتفع الدوالر بعد قرار مجلس االحتیاطي الفیدرالي، 

العمالت الرئیسیة كثیًرا. في حین انخفض سعر الیوان من قبل السلطات  تتحركولكن عموًما لم 
في خطوة تھدف إلى تخفیف الضغوط على قطاعات التصدیر. وواصلت أسعار النفط في 

.في تراجعا تداول الذھب أیضً  وال یزالاالنخفاض   
 

العالمیة التطورات  
الوالیات المتحدة  

• رفع مجلس االحتیاطي االتحادي بعد أشھر من الجدل حول النھج المعتمد،  
على وتیرة تدریجیة من  ا یدلّ نقطة أساس، ممّ  25بمقدار االمریكي سعر الفائدة 

زیادات أسعار الفائدة في المستقبل التي ال تزال ربما أكثر حدة من توقعات 
.السوق  

• على أساس دون تغییر في الوالیات المتحدة  ینأسعار المستھلك مؤشربقي  
٪ في تشرین 0.2تشرین الثاني/نوفمبر بعد زیادة ھامشیة بنسبة  شھري في

-األول/أكتوبر، نتیجة النخفاض  -٪ في أسعار الطاقة، فضًال عن انخفاض 1.3
٪ في أسعار المواد الغذائیة.0.1  

• -تبلغ إلى نسبة  على أساس شھري اإلنتاج الصناعي األمریكيانخفض    ٪ في 0.6
- نوفمبر بعد انخفاضتشرین الثاني/ ٪ في تشرین األول/أكتوبر، وھو أكبر 0.2

سنوات. أدى العجز في المرافق والتعدین إلى تراجع  4انخفاض شھري منذ 
اإلنتاج.  
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•  111من  الربع الثالث من السنة خالل عجز الحساب الجاري األمریكيسع اتّ  
ملیار، نتیجة لقوة الدوالر والظروف االقتصادیة الخارجیة  124ملیار دوالر إلى 

.ضعیفةال  
• على على زخمھا مع زیادة  االنشاءات السكنیة في الوالیات المتحدةحافظت  

٪ في تشرین الثاني/نوفمبر وھي ال تزال مسیرة من 16.5تبلغ  أساس سنوي
كانون في  61ھبوطًا طفیفًا إلى  NAHBؤشر خالل اإلنشاءات المتعددة. شھد م

النھائي خالل تشرین  دیسمبر، منخفًضا نقطة واحدة في قراءة المؤشراألول/
الثاني/نوفمبر.   

•  خالل 11000إلى  مطالبات البطالة األولیة في الوالیات المتحدةانخفضت  
بعد بلوغھ  271000دیسمبر، لیصل إلى كانون األول/ 12في  المنتھياألسبوع 
الرقم  عنأسابیع  4 الذي استمرّ المتوسط المتحرك لم یتغیّر . مسبقًا 282000
.نوفمبرتشرین الثاني/ النھائي في  

أوروبا  
• ٪ 1.9٪ على أساس شھري (0.6بنسبة  اإلنتاج الصناعي في منطقة الیوروارتفع  

-أكتوبر، بعد انخفاض تشرین األول/على أساس سنوي) في  ٪ زیادة ٪1.3 (0.3
على أساس سنوي) في أیلول/سبتمبر.  

• ي فملیار یورو  25.9إلى  فائض الحساب الجاري لمنطقة الیورووقد تراجع  
. 2014ملیار یورو في تشرین األول/أكتوبر  29.7أكتوبر من تشرین األول/

ملیار یورو،  24.1إلى  أكتوبرتشرین األول/في  فائض التجارة الخارجیةوازداد 
.2014ملیار یورو في تشرین األول/أكتوبر  22.4 بعدما كان  

• في تشرین  109 بعدما كانر في أیلول/دیسمب 108.7إلى  مؤشر ایفوانخفض  
بعد ارتفاع في أیلول/دیسمبر  ثقة المستثمرین في ألمانیاالثاني/نوفمبر. وتحّسنت 

.نوفمبرتشرین الثاني/في  16.1 إلى 10.4من  زیوالثقة االقتصادیة  مؤشر  
• ٪ على 0.2إلى  في منطقة الیورو ینأسعار المستھلك تضخم مؤشرازداد معدل  

٪ في تشرین 0.1 بعدما كانأساس شھري في تشرین الثاني/نوفمبر 
األول/أكتوبر.  

• ٪ على أساس شھري في تشرین 0.1 مؤشر أسعار المستھلكین البریطانيارتفع  
-الثاني/نوفمبر، بعد تراجع  ٪ في تشرین األول/أكتوبر.0.1  

• -إلى  الطلبیات الصناعیة في اسبانیاانخفضت   ٪ على أساس سنوي في 2.8
٪ في أیلول/سبتمبر.1.1تشرین األول/أكتوبر، بعد زیادة بنسبة   
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• في كانون األول/دیسمبر، متقّدمة رقًما  103 الثقة االقتصادیة الفرنسیةبلغت  
مقارنة بشھر تشرین الثاني/نوفمبر. اواحدً   

• ٪ بعد أن بلغ 5.2إلى  الربع الثالث في معدل البطالة في المملكة المتحدةتراجع  
.2008٪ في الربع الثاني، وھو أدنى مستوى منذ منتصف عام 5.3  

• ٪ على أساس سنوي في 5 مؤشر مبیعات التجزئة في المملكة المتحدةارتفع  
.أكتوبرتشرین األول/٪ في 4.2 النسبة المعّدلةعن  مرتفًعاتشرین الثاني/نوفمبر،   

• ثاني/نوفمبر، وھو أعلى بنسبة ٪ في تشرین ال5.8في روسیا معدل البطالة بلغ  
٪ مما كانت علیھ في تشرین األول /أكتوبر.0.3  

• -إلى  اإلنتاج الصناعي في روسیاانخفض    ٪ على أساس سنوي في تشرین 3.5
على التوالي. الثاني /نوفمبر، وھو الشھر الخامس من االنخفاض  

آسیا والمحیط الھادئ  

• في شھر تشرین الثاني/نوفمبر بعض  البیانات النقدیة المجّمعة للصینتظھر  
٪ على 13.7بنسبة  M2 المعروض النقدي. ارتفع ةالنقدی السھولةاآلثار من 

٪ في تشرین 13.5أساس سنوي في تشرین الثاني /نوفمبر بعدما بلغ 
األول/أكتوبر. وتحّسن نمو االئتمان إلى حدٍّ ما، على أمل تعزیز االستثمار في 

.2016العام   
• ملیار دوالر في تشرین  10.4 ر األجنبي المباشر في الصیناالستثمابلغ  

ملیار دوالر في تشرین األول/أكتوبر. 8.8الثاني/نوفمبر، بعدما كان   
• شكل غیر متوقع أنھ سوف یوّسع متوسط البنك المركزي الیاباني بأشار  

-7استحقاق السندات الحكومیة في محفظتھ من  -7سنوات إلى  10 سنوات.  12
 نمط خالل المتداولة الموشرات صنادیقلشراء  جدیدٍ  بنك عن برنامجٍ كما أعلن ال

ملیار ین یاباني باإلضافة إلى البرنامج القائم أساًسا في  300بلغ نحو ی سنوي
  المتداولة الموشرات صنادیق تریلیون ین من 3المكان الذي یبلغ 

• -في تشرین الثاني/نوفمبر إلى  العجز التجاري الیابانيتقلص    ین یاباني ملیار 3
-بعدما كان  في ، مترافقًا بوارداٍت ضعیفة أكتوبرتشرین األول/في  ملیار 202

إلى تحسین األداء الصادرات حین ساھم االرتفاع البسیط في  
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• ، حیث 2015عام المن  الربع الرابع في الشركات الیابانیة بین الثقةواستمّرت   
.12 الرقم دون تغییر عند الكبار للمصنعینمؤشر تانكان  بقيَ   

• -إلى  مؤشر أسعار الجملة في الھندراجع ت  تشرین ٪ على أساس سنوي في 2
- انخفاضنوفمبر، مقارنة بالثاني/ في تشرین األول/أكتوبر.٪ 3.8  

• - وھو العجز التجاري الشھري في الھند حافظ  على المبلغ عینھ ملیار دوالر  9.8
.نوفمبرالثاني/ في تشرین  

• -إلى  الصادرات المحلیة غیر النفطیة في سنغافورةانخفضت   ٪ على أساس 3.3
تشرین  نوفمبر بعد استقرارھا دون تغییر فيتشرین الثاني/سنوي في 

.المتقلّبةدویة األانخفاض في صادرات  یعقبھاأكتوبر، األول/  
• في میزان سلبي  إلىل وتحوّ  بھبوطٍ  اندونیسیافي المیزان التجاري الشھري  بغت 

- إذ بلغنوفمبر، تشرین الثاني/ ملیون دوالر أمریكي. وھذا ھو أول عجز  350
.2015عام لاندونیسیا لتسّجلھ تجاري   

• ٪ على أساس ربع 0.9إلى  الناتج المحلي اإلجمالي في نیوزیلنداتسارع نمو  
% في الربع الثاني.0.3بعدما كان  الربع الثالث سنوي في  

الوالیات نھایة المرحلة الحرجة في : تشیر بدایة دورة التشدید في الوالیات المتحدة إلى خالصة
الصین یبدو أّن المنال.  ةبعید التسویةزال تال  باقي البلدان،المتحدة التي تلت الكساد العظیم. في 

زیادة اإلنفاق الحكومي، بینما تكافح أوروبا من التدابیر النقدیة األخیرة و نتیجةببطء  یستقّر
األسواق الناشئة مع انخفاض أسعار السلع األساسیة تتعامل  كما .نمّوھماوالیابان إلنعاش 

في ا كثیرً  االقتصاد العالمي من غیر المرجح أن یتحسنوخطیر.  إلى حدّ عالیة الوالدیون 
-2015العام  عن 2016العام الضعف  معّوًضا عندات المتقدمة ، مع نمو متواضع في االقتصا

قد نرى و ْینالفائدة منخفض وسعرالتضخم سیبقى المستمر في أي مكان آخر. ونتیجة لذلك 
القطاع  بسبب ھشاشة إلى السلبیةالمخاطر تمیل فقط في فصل الصیف.  ا ألسعار السلعنھوضً 

.للصدمات تھالمالي العالمي وعرض  
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اإلقلیمیةالتطورات   

 المستوى من ٪30 إلى مصر لخفض الدعموفقًا لرئیس مجلس الوزراء، تخطط  •
(على عكس اإلعالن السابق لتوقیف اإلعانات)،  2014في تموز/یولیو  الذي كان

.ضخمعلى خلفیة انخفاض أسعار النفط واكتشاف حقل غاز بحري   
مبلغ غیر محدد من الدوالرات في البنوك (على  البنك المركزي المصري أدخل •

اجتماع بین  بعدقروض البنوك) في تدبیر خاص لتخفیف النقص ( مستوى أساس
ملیون  750ما بین  باع كمارئیس في وقت سابق من ھذا الشھر)؛ الالمحافظ و

.في مزاد الدوالر الذي عقد األسبوع الماضي وملیار دوالر  
  أن و لایر، ملیار 30 مصرفي  هااستثمارات بالد تجاوز أنب السعودي الملك مرأ •

 أيذكر للسنوات الخمس المقبلة. ولم تُ  في مصرتلبیة احتیاجات النفط في  ساھمً ت
ھ من نائب رئیس مجلس األعمال السعودي المصري أنذكر  لكن، تفاصیل إضافیة

ھذه األموال إلى مشاریع البنیة التحتیة على مدى السنوات  المرّجح أن تخصص
.الثالث المقبلة  

ملیون  408.4إلى نوفمبر  تشرین الثاني/ فيعائدات قناة السویس انخفضت  •
 449.2بعدما بلغ فبرایر ھذا العام، كانون الثاني/، وھو أدنى مستوى منذ دوالر

ملیون دوالر في تشرین األول/أكتوبر.  
٪ على أساس سنوي إلى 8من  ات صنادیق التأمین الخاصة في مصراستثمارنمت  •

، وفقًا لرئیس مجلس إدارة الھیئة العامة للرقابة 2014ملیار جنیھ في العام  43
إجمالي  سجلو 625المالیة المصریة. بلغ عدد صنادیق التأمین الخاصة 

.جنیھ ملیار 5.2٪ إلى 5.3 زیادةً  االشتراكات  
تریلیون دینار 105.8 الـ میزانیةاألسبوع الماضي على  العراقيوافق البرلمان  •

تریلیون  24تریلیون دینار عراقي وعجز قدره  81.7بنحو مع عائدات تقدر  عراقي
 ملیون 3.6أن تبلغ على صادرات النفط المتوقعة  ةالمیزانی وتستند عراقي،دینار 

.للبرمیل الواحد دوالر 45ا بسعر برمیل یومیً   
 القلیلة األسابیع غضون فيوضع اللمسات األخیرة صندوق النقد الدولي یتوقع  •

ھدف إلى كبح ی، اقتصادهرصد مخصص للبرنامج  العراقعلى اتفاق مع  المقبلة
  لرصدإنشاء سجل  ومن شأن ھذا االتفاق. العراقاإلنفاق وخفض العجز في میزانیة 

إلى برنامج التمویل في العام المقبل،  بدروه قد تؤدي والذياألداء الفعال للعراق، 
مستشار للحكومة نفى ، متفرقٍ  بشكلٍ وا لمسؤول في صندوق النقد الدولي. وفقً 
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انخفاض في دعم الوقود،  عن التي أعلنتصحفیة التقاریر ما ورد في الالعراقیة 
ا إلى أن الحكومة لیس لدیھا مثل ھذه الخطط لرفع الدعم كجزء من مشیرً 

.للحصول على قرض من صندوق النقد الدوليالمفاوضات   
-2015أن یصل عجز الموازنة الفعلي في العام  الكویتتتوقع  • -5إلى  2016 6 

 دینار كویتي، حسب وكیل وزارة المالیة، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة ملیار
دینار كویتي. ملیار 8.18  

٪ على أساس سنوي في 3.2تنامیًا طفیفًا بنسبة  معدل التضخم في الكویتل سجّ  •
وزاد معدل التضخم األساسي أیًضا  )؛٪3.1تشرین األول/ أكتوبر (أیلول/سبتمبر: 

.٪ في الشھر السابق2.8٪ بعدما كان 2.9  
، وتمكینھ لبنانعلى عضویة  (EBRD) البنك األوروبي لإلنشاء والتعمیروافق  •

.األوروبي في مرحلة الحقة یصبح متلقي الستثمارات البنك أنمن   
بالعملة المحلیة واألجنبیة على  على التصنیفات االفتراضیة فیتش وكالة حافظت  •

لى إ ةً نظرة مستقبلیة "سلبیة"، مشیر مع "B" في المرتبة لبنانفي  المدى الطویل
المخاطر السیاسیة التي تفاقمت بسبب الحرب السوریة المستمرة، وضعف المالیة 

.الواھنالعامة واألداء االقتصادي   
-ا بنسبة انخفاضً  عمان التضخم في أسعار المستھلكین في سلطنةسجل  • 0.55 ٪

.نوفمبرتشرین الثاني/على أساس سنوي في   
ثالث  خصخصةبستقوم  عمانلرویترز أّن  وزیر المالیة درویش البلوشي أعلن •

.عطاء مزید من التفاصیلإشركات العام المقبل وامتنع عن   
برمیل یومیًا بعدما كان  995708 إلى ٪ 3.1 إنتاج النفط الخام العمانيارتفع  •

برمیل  ملیون 24.61ملیون برمیل في تشرین الثاني/نوفمبر. صدرت البالد 29.87
ارتفعت صادرات وبرمیل.  820206في الشھر عینھ، بمعدل تصدیر یومي یبلغ 

٪ على أساس شھري في تشرین الثاني/نوفمبر.0.15النفط الخام بنسبة   
ملیار لایر قطري وھو األول  46.5یبلغ  اعجزً میزانیة قطر من المتوقع أن تسجل  •

لایر قطري  ملیار 156سنة، مع إیرادات ونفقات في المیزانیة تبلغ  15منذ 
لایر قطري على التوالي. وتمثّل الصحة والتعلیم والبنیة التحتیة  ملیار 202.5و

٪ من المجموع 25٪ من المجموع، مع تخصیص للبنیة التحتیة وحدھا بنسبة 45.4
.تغطّي إصدارات الدیون المحلیة والدولیة ھذا العجز أنالكلي؛ ومن المتوقع   

-2015للعام  قتصادیة لقطرالتوقعات االوفق تقریر " • "، الصادر عن وزارة 2017
 فعليالتخطیط التنموي واإلحصاء، من المتوقع أن ینمو الناتج المحلي اإلجمالي ال
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٪ 3.9وبنسبة  2016٪ في العام 4.3، وأن یرتفع إلى 2015٪ في العام 3.7بنسبة 
.، مع خطر رئیسي وھو تراجع أسعار النفط2017في العام   

في السندات ملیار لایر  20أكثر من  المملكة العربیة السعودیةمن المتوقع أن تبیع  •
للبنوك المحلیة ھذا األسبوع، لیصل إجمالي إصدارات السندات بالعملة المحلیة ھذا 

."مال"الموقع المالي  بسحبلایر  ملیار 115العام إلى   
٪ على 2.3 بنسبة یةتكالیف المعیشة في المملكة العربیة السعودؤشر وارتفع م •

.نوفمبرتشرین الثاني/٪ على أساس شھري في 0.1 بعدما كانأساس سنوي   
ا ، وفقً الخلیجللمرة األولى منذ عشر سنوات في منطقة  اإلنفاق على الدفاعانخفض  •

 بعدما كان 2015 العام دوالر فيملیار  81.6بلغ ، مع إنفاق IHSشركة  لتقریر
 المملكة العربیة السعودیة تنفق حواليال تزال دوالر العام الماضي.  ملیار 86.7
على الدفاع، ما یمثل أكثر من نصف المیزانیات العسكریة في منطقة  ملیار 46.3

.الدفاع على الصعید العالميعلى الخلیج، مما یجعلھا ثامن أكبر منفق   
 

حول اإلمارات العربیة المتحدةمعّمقة نظرة   
• على إنشاء صندوق استثمار استراتیجي  اإلمارات العربیة المتحدة والصینوافقت  

ملیار دوالر، مع حصول الدولتْین المساھمتْین على مبالغ  10مشترك بقیمة 
. باإلضافة  الجدیدة متساویة، وذلك بھدف تعزیز مسارات تجارة طریق الحریر

اتفاق استراتیجي للتعاون في اللتْین تعودان للدولة النفط  شركتيْ إلى ذلك، وقعت 
استثمار النفط والغاز والمشاریع ذات الصلة خارج اإلمارات العربیة  التنقیب عن

موانئ تستثمر  أنأنھ من المتوقع أیضا  ����� خاللمن المتحدة. تم الكشف 
  .في الصین ملیار 1.9بمبلغ دبي العالمیة 

• ملیون یوان  35بقیمة  تجدید خط تبادل العمالتكشف بنك الشعب الصیني عن  
صیني بین اإلمارات والصین لثالث سنوات أخرى. وستشارك اإلمارات العربیة 

ملیار  50المتحدة في مخطط الیوان للمستثمر المؤھل األجنبي مع حصة تبلغ 
.سیؤدي إلى تعزیز التجارة واالستثمار بین البلدین یوان صیني مّما  

• المؤشر االقتصادي لبنك اإلمارات دبي ( القطاع غیر النفطي في دبينشاط  عاد  
 68 خالل منخفضالمستوى ال بعدفي تشرین الثاني/نوفمبر  53.4الوطني) إلى 

. بشكٍل أسرعفي الشھر السابق، وذلك بفضل نمو الناتج  51.9 والذي بلغ شھر
نوفمبر تشرین الثاني/في  58.5ومع ذلك، انخفض مؤشر توقعات األعمال إلى 
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)، وھو أدنى مستوى لھ منذ بدایة السلسلة في 62.1بر: أكتوتشرین األول/(
.2012أبریل نیسان/  

• بنك االحتیاطي الرفع أسعار فائدة  بعدالمركزي،  اإلماراتمصرف  رفع 
.نقطة أساس 25بمقدار  اإلیداععلى شھادات  سعر الفائدةالفیدرالي،   

• ٪ 0.19٪ على أساس سنوي وانخفض بنسبة 3.07 التضخم في دبيسّجل معدل  
على أساس شھري في تشرین الثاني/نوفمبر، وذلك بفضل انخفاض النقل 

٪ على 6.87 زیادةً  تكالیف اإلسكان والمرافق سجلتوتكالیف الغذاء في حین 
٪ على أساس شھري. ویبلغ معدل التضخم في دبي منذ 1.14أساس سنوي و 

.٪4.28بدایة العام حتى تاریخھ   
• للمواطنین  مشاریع اإلسكان وتطویر الخدماتعلى  اإلماراتوافق رئیس دولة  

.درھم ملیون 314بتكلفة إجمالیة قدرھا   
• بمشروع الطاقة للماء والكھرباء بدأت  أبو ظبيأفادت وكالة رویترز بأّن ھیئة  

 میغاواط 350األّول لھا الذي یتضّمن بناء محطة للطاقة الشمسیة بـ  المتجددة
(MW)  وھي تخطّط الختیار المطّور لھذا المشروع بحلول منتصف العام
2016.  

• ، وھو عنصر أساسي مركز اإلمارات العالمي لالعتمادقانونًا بإنشاء  دبيأصدرت  
.سالميلحالل، لتعزیز مكانة دبي كمركز اقتصاد القطاع منتجات ا  


