
							
	

2016 ینایر/الثاني كانون 3 األسبوعي، االقتصادي التعلیق  
التطورات العالمیة  

األسواق  
بعد  2015أقفلت معظم أسواق األسھم العالمیة على انخفاض في األسبوع األخیر من العام 

ذھبت األسواق و، ومن توجیھ ضربة لشركات الطاقة.  واضح إتجاه بدون تداول أیام من
عالمات إیجابیة. أّما في أسواق  اظھرتالتیار مع المؤشرات الرئیسیة التي  عكساإلقلیمیة 

ت أسعار النفط منخفضة في العمالت األساسیة. وظلّ  إتجاه قیمتھالعملة، فحافظ الدوالر على 
ملیون برمیل مقابل  2.6النفط الخام بنسبة  حین ارتفعت مخزونات الوالیات المتحدة من

كانون األول/دیسمبر انھیار أسعار النفط إلى شھر ملیون برمیل. شھد  1.8توقعات النخفاض 
آثار المراكز المالیة المكشوفة المضاربة  تعاًما في حین فاقم 11أدنى مستویاتھا خالل 

.أسعار الذھبفي  واستمّر التدھورضعف الطلب.   

العالمیةالتطورات   
الوالیات المتحدة  

• % على  0.9في الوالیات المتحدة بنسبة  وعود بیع المنازل القائمةمؤشر انخفض  
في تشرین  106.9% على أساس سنوي) بعد انخفاض 2.7أساس شھري (

التنامي الذي حققھ في تشرین األول/أكتوبر.  محىالثاني/نوفمبر، ویكون بذلك قد 
.یولیو منذ نزولي مسار في المؤشر  

• مؤشروارتفع   كیس شیلر  الذي یتناول أسعار المنازل القائمة في  في  مدینة 20 
وھي  ٪ على أساس سنوي مقارنة بالعام السابق،5.54 بنسبةأكتوبر تشرین األول/

. أّما المؤشرتمبرسبأیلول/٪ المسجلة في 5.36 الـ أعلى من نسبة الذي یتناول  
أسعار المنازل القائمة في عن ٪ على أساس سنوي 5.1ارتفع بنسبة مدن فقد  10 

 %.4.9والتي بلغت  سبتمبرأیلول/المسجلة في متخطّیًا النسبة ، نسبة العام السابق
 ٪ في4.85بعدما كان ٪ على أساس سنوي  5.17 بنسبة مؤشر الوطنيالوارتفع 
.سبتمبرأیلول/  

• ٪ على أساس شھري في 0.3بنسبة  اإلنفاق الشخصي في الوالیات المتحدةارتفع  
في تشرین األول/أكتوبر. وارتفع الدخل  أداٍء ثابتٍ تشرین الثاني/نوفمبر، بعد 

٪ في تشرین األول/أكتوبر.0.4٪ مقابل 0.3الشخصي أیًضا بنسبة   
• نون األول/دیسمبر الذي یعّده مجلس المؤتمرات في كا مؤشر ثقة المستھلكارتفع  

في . وكان التوّجھ الغالب نوفمبرتشرین الثاني/% في 92.6بعدما كان  96.5إلى 
.التسعینات في القسم الثاني منأرجح المؤشر تمع  ثابتًا 2015عام ال  

• في الوالیات المتحدة  المطالبات األولیة للحصول على إعانات البطالةارتفعت  
وقد یعود السبب إلى تأثیر شھر عید المیالد. وازداد المتوسط  20000بسرعٍة إلى 



	

	 	 	
	

مع النمو في  تماشیًا، 277000إلى  272500المتحرك ألربعة أسابیع من 
في الشھر. ومن النادر أن  200000یزداد عن الـ  الذيالوظائف غیر الزراعیة 

عّدل العام اولكنھ كان  300000أسابیع أقّل من  یبلغ المتوسط المتحرك ألربعة
2015.  

طالق اإلنوفمبر أعلى مستویاتھ على تشرین الثاني/في  العجز العام في البرازیلبلغ   - 
فیما تسعى الحكومة إلى زیادة إیرادات الضرائب في  لایر برازیليملیار  19.6 أي

.االقتصاد المنكمش  
مؤقتًا نشر المؤشرات االقتصادیة الرئیسیة في حین یتّم تجدید  األرجنتینسوف تعلّق - 

معھد اإلحصاءات في محاولة الستعادة استقاللھ وموثوقیتھ.  
أوروبا  

• ٪ على أساس سنوي 5.1إلى  في منطقة الیورو M3المعروض النقدي تراجع  
٪ في تشرین األول/أكتوبر، وھو یمثل 5.3في تشرین الثاني/نوفمبر بعدما بلغ 

.تدھور لبرنامج التیسیر الكمي الذي وضعھ البنك المركزي األوروبي  
• بنسبة  مؤشر أسعار المنازل في المملكة المتحدة على الصعید الوطنيارتفع  

س سنوي) في كانون األول/دیسمبر، % على أسا4.5٪ على أساس شھري (0.8
تشرین ٪ على أساس سنوي) في 3.7(على أساس شھري ٪ 0.1 ما كانبعد

.نوفمبرالثاني/  
• بشكٍل ھامشٍي في تشرین  مؤشر أسعار المنتجین في روسیاوتراجع  

٪ على خلفیة 14.2٪ على أساس سنوي بعدما كان 13.9الثاني/نوفمبر بنسبة 
.رعیةارتفاع في جمیع المؤشرات الف  

• ٪ على أساس سنوي في 3.3إلى  مؤشر أسعار المنتجین في إیطالیاتراجع   
٪ على أساس سنوي في تشرین 3تشرین الثاني/نوفمبر بعد انخفاض 

األول/أكتوبر.  
آسیا والمحیط الھادئ  

• للمرة األولى خالل ثالثة أشھر في تشرین  إنتاج المصانع الیابانیةتراجع  
-الثاني/نوفمبر بنسبة  ٪ 1.4االرتفاع الذي بلغ  معّدًال ٪ على أساس شھري، 1.0

في تشرین األول/أكتوبر مّما یدل على أن االنتعاش لن تتحقق إّال بعد العام 
2016.  

• -إلى  مبیعات التجزئة في الیابانانخفضت   ٪ على أساس سنوي في تشرین 1.0
٪ في تشرین األول/أكتوبر.1.8ثاني/نوفمبر، مقابل ال  

• في  49.7 في الصین في قطاع التصنیع مشتریاتالمدیري الرسمي لمؤشر البلغ  
زال یال ونوفمبر تشرین الثاني/في  49.6 نسبةب وبقَي ثابتًادیسمبر، كانون األول/



	

	 	 	
	

صت طلبات التصدیر إلى أغسطس. تقلّ آب/منذ  بعدما كان متأرجًحا في ركودٍ 
.التوالي من االنخفاض على وھو الشھر الخامس العشر 47.6 بعدما كانت 47.4  

• إلى  ي لمدیري المشتریات خارج قطاع التصنیع في الصینمالمؤشر الرسارتفع  
في تشرین الثاني/نوفمبر، وھو  53.6في كانون األول/دیسمبر بعدما كان  54.4

.2014و أعلى نسبة لھ منذ حزیران/یونی  
• أنھ قد یستخدم أدوات السیاسة المختلفة "بمرونة"  البنك المركزي الصینيأعلن  

د من أجل الحفاظ على السیولة المناسبة وعلى تمویل نمو االئتمان. وتعھّ 
بالمحافظة على استقرار الیوان في حین یقوم بإصالحات للمساعدة في تحسین 

.نظام عملتھ  
• -إلى  كوریا الجنوبیةاإلنتاج الصناعي في انخفض   ٪ على أساس سنوي في 0.3

.أكتوبرتشرین األول/٪ في 1.7نوفمبر مقارنة مع تشرین الثاني/  
• تشرین ٪ على أساس سنوي في 3.7 إلى تایالندفي االستھالك الخاص ارتفع  

. ال یزال المستدامنوفمبر، وذلك بفضل زیادة طفیفة في االستھالك غیر الثاني/
.، وذلك بسبب ارتفاع دیون األسرامھزومً االستھالك الكلي   

• تشرین دوالر في  ملیار 2.1إلى  تایالندفي الفائض التجاري الشھري تقلص  
أكتوبر، وذلك تشرین األول/دوالر في ملیار  4.3منخفًضا عن نوفمبر، الثاني/

الطلب الخارجي ویرھق لواردات. انتیجة النخفاض كل من الصادرات و
یؤثر  الضعیفستھالك االصین، الصادرات في حین أن من ال خاصةٍ بالضعیف، و

٪ على أساس سنوي 0.1بنسبة اإلنتاج الصناعي في تایالند وتقّدم على الواردات. 
- بعدما بلغنوفمبر تشرین الثاني/في  .أكتوبرتشرین األول/٪ في 4.2  

•   

سیناریو األساسي ل، تبدو التوقعات االقتصادیة محبطة. وفقا ل2016: في فجر العام خالصة
الماضیة.  االثني عشرالمقبلة نسخة عن األشھر  ستكون األشھر االثني عشرالسائد   

إلى 2    (ل األحداث الكبرى النمو في الوالیات المتحدةتعطّ  الوفي األفق، من المرجح أن 
، على الرغم من تشدید السیاسة النقدیة.ولكن إذا نظرنا إلى مسار المؤشرات الرائدة  )2،5٪

 ناقص،  المتراكمةجدیدة باإلضافة إلى الطلبات الالموثوقة في الوالیات المتحدة، الطلبات 
 المزید إلى الوضع سیتعرض لمخزون ، واتساع ھوامش االئتمان، وأرباح الشركات الراكدة

 بینما مالیة فقاعة إلى تتحول قدالصخري  النفط صناعة ازدھار ذلك على وعالوة .المخاطر من
التوقف.  نحواالنتعاش العقاري یتوّجھ   

في التحوالت االقتصادیة المصیریة.  مشاركتھاالسلطات  ، ستواصل االخرى البلدان في  

الخدمات. المبنّي علىكثر استدامة األنمو الالصین إلى نموذج وتتجھ   



	

	 	 	
	

في بلدان البحر  حلّ منطقة الیورو أن تتعامل مرة أخرى مع األزمات التي لم تُ  على وسیتوّجب 
 رعایة نظام لتغییر بشعبیة تحظى ال جذریةإصالحات  وأن تواصلاألبیض المتوسط، 

. اآلن علیھ بعد الحفاظ یمكن ال مكلف اجتماعیة  

)Abenomics( أبینومیكس سیاسة  شّكلتفي الیابان  ا مدویً  فشًال  االقتصاد تحفیز على المبنیة 
إصالحات ھیكلیة جذریة. عرضة لخطر االنھیار المالي في حال عدم وضع  البلد وسیصبح  

زمة في بلدان مثل روسیا أو تنشر األالمخاطر المالیة وسوف  ، تتزایدفي األسواق الناشئة
تحت أسعار السلع األساسیة البرازیل العدوى في جمیع أنحاء العالم. ومن المرجح أن تبقى 

فصل الصیف. خاللسیزداد االنتعاش  صدمات تحصل لم إذا الضغط لعدة أشھر، ولكن  

السعیدي ناصر الدكتور: المصدر  
																							www.nassersaidi.com	



							
	

 

2016 ینایر/الثاني كانون 3 األسبوعي، االقتصادي التعلیق  
التطورات اإلقلیمیة  

 

• الربع األول  ملیار دوالر في 4إلى  العجز في الحساب الجاري في مصرارتفع  
-من العام المالي الحالي (تموز/یولیو ملیار دوالر  1.6أیلول/سبتمبر)، بعدما كان 

كما انخفضت عائدات السیاحة. بلغ عجز خالل الفترة نفسھا من العام الماضي، 
ملیون دوالر  410 ملیار دوالر، مقارنة مع فائض 3.7المیزان الكلي للمدفوعات 

.في الربع نفسھ من العام الماضي  
• ملیار دینار أردني خالل الفترة  4.65٪ إلى 6.1بنسبة  صادرات األردنانخفضت  

-الممتدة من كانون الثاني/ینایر ر، في حین أن الواردات تشرین األول/أكتوب
ملیار دینار أردني. 12٪ إلى 10.3انخفضت بنسبة   

• األسبوع الماضي: كانت أسعار  أسعار الوقود في األردنتم اإلعالن عن انخفاض  
.٪10٪ والدیزل بنسبة 2.8البنزین قد انخفضت بنسبة   

• ٪ على أساس سنوي في تشرین 6.6بنسبة  االئتمان في الكویتازداد نمو  
تنامى دین األسر بنسبة واألول/أكتوبر، في أسرع وتیرة لھ منذ أكثر من عام. 

تراجع نمّو في حین ملیون دینار كوتي.  107٪، مسجًال أرباح تبلغ 13.1
٪ على أساس سنوي، حیث استمرت ودائع 3.1إلى  (M2) المعروض النقدي

٪ خالل الفترة الممتدة 4.8(انخفضت الودائع إلى  القطاع الخاص في االنخفاض
-من أیار/مایو .تشرین األول/أكتوبر)  

• ٪ في الشركة 76بیع حصتھ التي تشّكل  صندوق الثروة السیادیة الكویتيسیؤّجل  
 وفق"، 2016الكویتیة لالستثمار من خالل طرح عام أولي للربع األول من العام 

.بیان للبورصة بحسبظروف السوق وضمان مصداقیة البیع"،   
•  3.3 مع عجز قدره 2016العامة للعام  الموازنةعلى الحكومة العمانیة وافقت   

ملیار لایر عماني. وأفاد الوزیر المسؤول عن الشؤون المالیة أّن إجمالي إیرادات 
ملیار لایر عماني.  11.9ملیار لایر عماني، والنفقات  8.6یبلغ  2016العام 

النفاق على الدعم بمقدار الثلثین تقریبًا ھذا العام وتخطط الحكومة لخفض ا
.للمساعدة في معالجة العجز في المیزانیة الناتج عن انخفاض أسعار النفط  

• لایر للتر الواحد،  0.04الـ  أسعار الوقود في سلطنة عمانلن تتجاوز الزیادة في  
.وفقًا لوكیل وزارة النفط والغاز  



	

	 	 	
	

•  2015في العام  متر مكعب ملیون 36261 انيإجمالي استھالك الغاز العمازداد  
–خالل الفترة من كانون الثاني/ینایر   ملیون 34535تشرین الثاني/نوفمبر، مقابل  

.2014في الفترة عینھا في العام  متر مكعب  
• في نھایة شھر تشرین  الودائع لدى البنوك التجاریة في سلطنة عمانارتفعت  

ملیون لایر عماني  11.786.1 نوي إلى٪ على أساس س8.1األول/أكتوبر بنسبة 
ملیون لایر عماني خالل الفترة عینھا في العام الماضي على  10.902.6 مقابل

أساس سنوي، وفقًا للنشرة اإلحصائیة الشھریة الصادرة عن البنك المركزي 
.العماني  

• ملیار لایر قطري في تشرین  10.9الـ  الفائض التجاري في قطرناھز  
٪ 5.9٪ على أساس سنوي و36.7حیث انخفضت قیمة الصادرات الثاني/نوفمبر، 

ملیار لایر قطري. انخفضت صادرات الغازات  21.3 على أساس شھري إلى
 ٪ على أساس سنوي إلى41البترولیة وغیرھا من الھیدروكربونات الغازیة بنسبة 

٪ 19.5ملیار لایر قطري. وكانت الیابان الشریك المصّدر األول، ممثلةً  13.27
٪).11.3(٪)، والھند 16.7من إجمالي الصادرات، تلیھا كوریا الجنوبیة (  

• ، قامت 2015حتى أیار/مایو  2003خالل الفترة الممتدة من كانون الثاني/ینایر  
ر قیمتھا بأكثر مشاریع في الخارج، تقدّ  301في  باستثمارات القطریة الشركات

٪ من 51وفیتنام حوالي ملیار دوالر. تمثل مصر والمملكة المتحدة  47.5من 
في  مشروع مختصّ  701تنفیذ حوالي  إجمالي االستثمارات في الخارج. وتمّ 

-2003االستثمار األجنبي المباشر في قطر خالل  شركة  602من قبل  2015
ملیار دوالر. 110عربیة وأجنبیة، بقیمة تبلغ حوالي   

• المواد الغذائیة ملیون لایر قطري لدعم  927.3 حول الحكومة القطریةأنفقت  
.العام الماضي، في إطار مخطط "التموین"  

• ، وھي أكبر مستورد للغاز الھندیة )Petronetشركة "بترونت" (ستشتري  
 قطرفي ) Rasgasمن "راسغاز" ( الغاز الطبیعي المسالالطبیعي المسال، 

-6بنصف السعر األصلي تقریبًا:  ملیون وحدة حراریة بریطانیة بدًءا دوالر لكل  7
-12بـ أقّل أي كانون الثاني/ینایر،  1من  دوالر لكل وحدة حراریة بریطانیة  13

 25تھ من المبلغ الذي تّم الموافقة علیھ مسبقًا. وینّص عقد "بترونت" الذي مدّ 
ملیون طن من الغاز الطبیعي المسال سنویًا. ومع ذلك، تم  7.5عاًما بشراء 
بقیمة  لمشتریات إلى الثلث تقریبًا في العام الماضي مما أدى إلى عقوبةتخفیض ا

.ملیار دوالر، تّم إلغائھا أیًضا 1.5  
• ملیار لایر سعودي للعام  840تبلغ  المملكة العربیة السعودیة عن میزانیةكشفت  

ملیار لایر سعودي، منخفضةً  514: من المتوقع أن تصل اإلیرادات إلى 2016
ملیار. وتظّل قطاعات التعلیم  608لعام الماضي التي بلغت عن إیرادات ا



	

	 	 	
	

٪ من إجمالي اإلنفاق، في حین تم 35والرعایة الصحیة أساسیة، وھي ما تمثل 
ملیار لایر سعودي لإلنفاق العسكري. ومن المحتمل أن ینخفض  213تخصیص 

 ملیار لایر 367: 2015( 2016لایر سعودي في العام  ملیار 326إلى العجز 
سعودي).  

•  السعودیةإجمالي اإلنفاق الحكومي في المملكة العربیة ، بلغ 2015في العام  
ملیار لایر سعودي  860 التي بلغت لایر سعودي، مقابل المیزانیة ملیار 975

(بسبب نفقات إضافیة مثل المكافآت وتكالیف الحرب في الیمن)، في حین وصلت 
ملیار لایر  715زانیة التي بلغت لایر، مقابل المی ملیار 608العائدات إلى 

سعودي.  
•  0،16٪ تقریبًا من 50بنسبة  البنزین في المملكة العربیة السعودیةتم رفع أسعار  

 11دوالر للتر الواحد. وسیتّم تطبیق ھذا القرار بدًءا من  0،24دوالر للتر إلى 
كانون الثاني /ینایر. كما تّم زیادة تعریفات الكھرباء والماء.  

• تدریجیًّا  ضریبة القیمة المضافةأنھ سیتّم إدراج  السعودير المالیة كشف وزی  
على أن تطبّق في غضون عامین، وھو الوقت المحدد للتطبیق في جمیع أنحاء 

.، وفقًا لما أوردتھ صحیفة الحیاة2018دول مجلس التعاون الخلیجي في العام   
• أنھا تھدف إلطالق االكتتاب الخاص بھا بحلول العام  السعودیة تداولكشفت  

، بعد استعدادھا وحصولھا على الموافقات الالزمة.2018  
• علي النعیمي أن بالده ال تخطط للحد من اإلنتاج وأنھا  السعوديأفاد وزیر النفط   

تملك القدرة على تلبیة الطلب اإلضافي، كما ذكرت صحیفة وول ستریت جورنال 
.لیفزیونیة اإلخباریةوالقناة الت  

 نظرة معّمقة حول اإلمارات العربیة المتحدة
• : ارتفاع 2016ملیار درھم للعام  46.1تبلغ  عجز بدون میزانیةوافقت دبي على  

٪ من اإلنفاق الحكومي المخصص 36٪ على أساس سنوي، مع 12اإلنفاق بنسبة 
وظیفة جدیدة). ستمثل اإلیرادات من الخدمات الحكومیة  3000( لألجور ورواتب

٪ من إجمالي اإلیرادات، في حین تقدر عائدات الضرائب (بما في ذلك 74
.٪19الرسوم الجمركیة والضرائب من البنوك األجنبیة)   

• : انخفضت أسعار البنزین كانون الثاني/ینایرخالل  أسعار الوقودستنخفض  
.التوالي، بحسب ما كشفت وزارة الطاقة ٪ على12٪ و6والدیزل بنسبة   

• المعامالت في الیوان،  لمقاصةإلنشاء مركز  مصرف اإلمارات المركزيیخطط  
.دون الكشف عن أي جدول زمني أو عن المزید من التفاصیل  

•  53.7 التجزئة دولة اإلمارات العربیة المتحدة سوقمن المتوقع أن تبلغ قیمة  
ا سنویًّا بنسبة + ، مس2016دوالر في العام ملیار  ٪، ولكن أقل مقارنة 7جًال نمًوّ



	

	 	 	
	

وفقًا لشركة "یورومونیتور  ٪8التي وصلت إلى  2015مع النسبة المتوقعة للعام 
).Euromonitor Internationalالدولیة"(  

• : الفضاءاتفاق بشأن أبحاث  اإلمارات العربیة المتحدة والصینوقعت دولة  
اإلمارات العربیة المتحدة مع وكالة الفضاء ستعمل وكالة الفضاء في دولة 

الوطنیة الصینیة في مجال تبادل البحوث والدراسات المتعلقة باستكشاف الفضاء 
.العلمي  

 
السعیدي ناصر الدكتور: المصدر  
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