
							
																								

	

2016 ینایر/الثاني كانون 10 األسبوعي، االقتصادي التعلیق  
العالمیة التطورات  

 
وعلى بورصة الصین.  ھبوط قادتھااستھلّت أسواق األسھم العالمیة السنة بخسائر فادحة 

تدخالت من قبل البنك الصیني، تشّكل بدایة شھر  و الاألتوماتیكی آلیة قطع التداولالرغم من 
سرعة العدوى ل وكانكانون الثاني/ینایر إعادةً الضطراب شھر آب/أغسطس الماضي. 

من أعلى  %15 بنسبة S&P500نخفاض أسھم ال شبیھة و للقلق مثیرة صفاتوتوّسعھا 
أسبوع.  52مستوى خالل   

وانساقت األسواق اإلقلیمیة أیًضا في نفس النزعة إذ سّجلت المملكة العربیة السعودیة خسارة 
وساھمت حّدة التوترات بین المملكة العربیة السعودیة وإیران والتجربة مزدوجة الرقمْین. 

النوویة في شمال كوریا والتراجع الملفت في أسعار النفط في إرباك الجّو في جمیع أنحاء 
من قبل شركات الطاقة على فئة األصول ذات  ”العجز عن السداد“م. ویؤثّر خطر العال

سعر صوف عملةال یزال  األصول.  بھذه لالحتفاظعالوة الالعالي ویزید  المردود الیورو  
مقابل الدوالر ھادئًا نسبیًّا وسط ھذا االضطراب في حین أقلع الین الیاباني جزئیًّا بعد أن  

یة قیمة الیوان بشكٍل ملحوٍظ. وتراجعت أسعار النفط إلى أدنى الصینخفّضت السلطات 
في قدرة المستمّرة الوفرة منقبًضا بسبب السوق  ال یزالعام في حین  12مستوى منذ 

من  فالتخوإّال أنھ استعاد بعض خسائره یوم الجمعة. واستفادت أسعار الذھب من  العرض
أن كآبة السنة الجدیدة ھي نذیر األوقات العصیبة.  

الوالیات المتحدة  
• وظیفة خالل شھر  292000 بمقدار الوظائف األمریكیة غیر الزراعیةازداد عدد  

. ولم تتغیّر نسبة 200000أعلى من الرقم المتّوقع وھو عدد كانون األول/دیسمبر 
الوالیات المتحدة مزدھر رغم التأثیرات % مّما یؤكد أن النمو في 5البطالة فبقیت 

العالمیة المعاكسة.  
• ، لیصبح إلى 10000 العمل عن العاطلین تعویض مطالباتانخفض عدد  

.275750 لیصبح 1250أسابیع  4، فتراجع المتوسط المتحّرك لمدة 277000  
• أن  ونالقرار یتوقع صانعيأن معظم  محضر المجلس االحتیاطي الفدراليكشف  

 في حینالتضخم. حجم  2016عام الانخفاض الطاقة االنتاجیة الفائضة في یزید 
ع افترأّن ا ،على الرغم من اإلجماعو ،بعض أعضاء اللجنة الفیدرالیةاعتبر 

ویشیر تشدید. النھج الحذر" في دورة للعم "ادال" الخالص"ھو أسعار الفائدة 
ا.نھج تدریجي جدًّ النص إلى أن بنك االحتیاطي الفیدرالي یمیل إلى اتباع   

• علنًا أّن التوقعات  المصرف االحتیاطي الفدرالي األمریكي ستانلي فیشرذكر  
.2016 عامالسعار الفائدة في ارتفاعات أل 4 ترّجح  



	

	 	 	
	
	

•  48.2) إلى ISM Manufacturing( االنتاج إلدارة الصناعي المؤشرانخفض  
في تشرین الثاني/نوفمبر وھو أدنى  48.6في كانون األول/دیسمبر بعدما كان 

وانخفضت المؤشرات الفرعیة على الطلبات . 2009معدل لھ منذ تموز/یولیو 
ومخزونات المواد الخام. والتوظیفجدیدة، واإلنتاج   

•  -ISM non( االنتاج إلدارةغیر الصناعي  المؤشرانخفض انخفض  
manufacturing الشھر  55.9في كانون األول/دیسمبر بعد أن بلغ  55.3) إلى

أشھر  5الماضي. وسّجل المؤشر انخفاًضا للمرة الرابعة على التوالي خالل 
الماضیة.  

• % على أساس 0.3 في الوالیات المتحدةالجملة مبیعات مخزونات انخفضت  
  على التوالي من التراجع. نيشھري في تشرین الثاني/نوفمبر وھو الشھر الثا

• ٪ في تشرین األول/أكتوبر Black Knight( 5.5( مؤشر أسعار المنازلازداد  
اس سنوي تماشیًا مع ارتفاع قیمة العملة في أیلول/سبتمبر.سعلى أ  

• توقّعات نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي لالحتیاطي الفیدرالي في تم تعدیل  
٪ 1.0+  إلىعلى أساس سلسلة من المؤشرات المتزامنة  في الربع الرابع أتالنتا
سنوي. ربع أساسعلى   

أوروبا  
• ٪ على أساس سنوي في كانون 0.2 التضخم في منطقة الیوروبلغ معّدل  

األول/دیسمبر دون تغییر عن تشرین الثاني/نوفمبر. وحافظ التضخم األساسي 
٪ على 0.3 التضخم، بلغ معّدل ألمانیا٪ على أساس سنوي. أّما في 0.9على نسبة 

٪ في تشرین الثاني/نوفمبر 0.4أساس سنوي في كانون األول/دیسمبر، مقابل 
٪، ویعود ذلك إلى 0.6نسبة أقّل بكثیر من توقعات السوق التي بلغت  يوھ
عند  التضخم، استقّر معدل إیطالیانخفاض في أسعار المواد الغذائیة. وفي اال
شرین مقارنةً مع تنون األول/دیسمبر ٪ على أساس سنوي في كا0.1

الثاني/نوفمبر.  
• في(PMI)مؤشر مدیري المشتریات ارتفع   بصورة ھامشیة إلى  منطقة الیورو 

في تشرین الثاني/نوفمبر مع نموٍّ  54.2في كانون األول/دیسمبر بعدما كان  54.3
مزدھٍر في كّل من قطاع التصنیع والخدمات.  

• في  106.8ارتفاًعا بسیطًا إلى  في منطقة الیورومؤشر الثقة االقتصادیة ارتفع  
.106.1 تشرین الثاني/نوفمبر بعدما كان سابقًا  

• -إلى  حجم مبیعات التجزئة في منطقة الیوروانخفض   ٪ على أساس شھري 0.3
-في تشرین الثاني/نوفمبر، بعدما كان  ٪ في تشرین األول/أكتوبر على أساس 0.2

شھري.  



	

	 	 	
	
	

• ٪ في تشرین الثاني/نوفمبر، وقد 10.5 الیورو معدل البطالة في منطقةكان  
-انخفض  ٪ 11.5٪ في تشرین األول/أكتوبر ومن 10.6٪ نقطة من نسبة 0.1

على أساس سنوي.  
• - اإلنتاج الصناعي األلمانيانخفض   ٪ على أساس 0٪ على أساس شھري (0.3

٪ في تشرین األول/أكتوبر على 0.5سنوي) في تشرین الثاني/نوفمبر، بعد زیادة 
عند  معدل البطالة في ألمانیا٪ على أساس سنوي). استقّر 0.5ساس شھري (أ

٪ على 1.5 طلبات المصانع األلمانیة٪ في كانون األول/دیسمبر. وارتفعت 6.3
٪ على أساس سنوي) في تشرین الثاني/نوفمبر مقابل زیادة 2.2أساس شھري (

٪ على أساس سنوي) في تشرین األول/أكتوبر.٪1.6 (1.7  
• ٪ على أساس شھري في تشرین 0.4بنسبة  الصادرات األلمانیة تقدمت  

-الثاني/نوفمبر بعد انخفاض  ٪ في تشرین األول/أكتوبر، في حین ارتفعت 1.3
٪ على أساس شھري، مخفّفةً من الفائض التجاري الذي بلغ 1.6الواردات بنسبة 

لى ع یعتمد نموملیار یورو. ویؤدي النمو الذي تقوده الصادرات إلى  19.7
.االستھالك  

• % على أساس شھري في تشرین 0.2إلى  مبیعات التجزئة األلمانیةارتفعت  
-الثاني/نوفمبر بعد تراجع  % على أساس شھري في تشرین األول/أكتوبر.0.1  

• -اإلنتاج الصناعي في فرنسا  ھبط  على أساس شھري في تشرین  0.9%
األول/أكتوبر. % في تشرین0.7الثاني/نوفمبر معّدًال االرتفاع الذي بلغ   

• في كانون األول/دیسمبر مع  96عند  مؤشر ثقة المستھلكین في فرنسااستقّر  
.معظم المؤشرات الفرعیةفي تغییر یذكر دون   

• - المنتجین في منطقة الیورو أسعارانخفضت   ٪ على أساس سنوي في 3.2
تشرین األول/أكتوبر. في نفسھ في أعقاب االنخفاض  تشرین الثاني/نوفمبر،

.تراجع أسعار الطاقةإلى ھذا االنخفاض  ویعود  
• - الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي في روسیاانخفض   ٪ على أساس سنوي 4.1

-بعد انخفاض على أساس سنوي  الربع الثالث في وبلغ معّدل  ٪الربع الثاني.4.6
٪ على أساس شھري في كانون األول/دیسمبر وھو المعّدل نفسھ في 0.8التضخم 
الثاني/نوفمبر.تشرین   
آسیا والمحیط الھادئ  

• -Caixin( مؤشر مدیري المشتریات في قطاع التصنیع في الصینانخفض  
Markit في  48.6في كانون األول/دیسمبر بعدما كان  48.2) بشكٍل مفاجٍئ إلى

أشھر. وكان مؤشر مدیري  3تشرین الثاني/نوفمبر، وھي النسبة األدنى خالل 
أشھر.  8آذار/مارس وانخفض اإلنتاج للمرة السابعة في المشتریات في ركوٍد منذ 



	

	 	 	
	
	

وكان الطلب المحلي واألجنبي ضعیفًا، مع انخفاض التصدیر الجدید للمرة األولى 
أشھر. وانخفض التوظیف أیًضا واستمرت الضغوط االنكماشیة. 3في   

• بالمحافظة على معدالت صرف الیوان "بصورٍة  بنك الشعب الصینيتعھد  
مستقرٍة أساسیًّا" والعمل على زیادة تعزیز تدویلھا.  

• ٪ على 0.5٪ على أساس سنوي (1.6 أسعار المستھلكین في الصینازدادت  
٪ على أساس سنوي 1.5أساس شھري) في كانون األول/دیسمبر، مقارنة بنسبة 

نوفمبر في الوقت نفسھ، ولم یتغیّر ٪ على أساس شھري) في تشرین الثاني/0.0(
-( مؤشر أسعار المنتجین ٪ على أساس سنوي) في كانون األول/دیسمبر عن 5.9

نسبة تشرین الثاني/نوفمبر.  
• - الیابان في حقیقیةالنقدیة الرباح األانخفضت   ٪ على أساس سنوي في 0.4

برأكتوتشرین األول/٪ في 0.4نوفمبر، بعد ارتفاعھا بنسبة تشرین الثاني/  
• في كانون ٪ على أساس سنوي 0.1 تایوانفي أسعار المستھلك ارتفعت  

% في 0.5االرتفاع الذي بلغ  ٪ على أساس شھري) بعد0.7(األول/دیسمبر 
تشرین الثاني/نوفمبر.  

• الربع الرابع  ٪ على أساس سنوي في2 الناتج المحلي اإلجمالي في سنغافورة زاد 
في الربع ٪ 1.9الذي بلغ  ن النموّ وھي نسبة أعلى بقلیل م، 2015من العام 
الثالث.  

• تباطؤ االقتصاد التأثیر المتفاوت ل آسیا فيسلسلة من األرقام التجاریة تظھر  
كانون في  ملیار 4.2 تایوانفي التجاري الشھري  الفائضازداد الصیني: 
تشرین الثاني/نوفمبر. وتأثرت الواردات في  ملیار 2.8بعدما كان دیسمبر األول/
ارتفاع أسعار النفط وتراجع الطلب على مدخالت التكنولوجیا.  سلبيٍّ بسبببشكٍل 

كانون في ملیار دوالر 7.2إلى  كوریا في الفائض التجاري الشھريتقلص 
 تشرین الثاني/نوفمبر متأثًّرافي ملیار دوالر  10.3بعدما كان یسمبر األول/د

المیزان في الواردات. انخفض جزئي انخفاض الصادرات، یقابلھا انخفاض ب
تشرین في ملیار رینغیت مالیزي  10.2إلى  مالیزیافي التجاري الشھري 

أكتوبر، تشرین األول/ فيملیار رینغیت مالیزي  12.1بعدما كان نوفمبر الثاني/
.٪ في الواردات9.1 بنسبةو ٪ في الصادرات، 6.1بنمو  متأثًّرا  

: الخالصة  

ي في الوالیات المتحدة إلى انتعاش أضعف من الذي كان متوقًعا، تشیر بیانات االقتصاد الكل
ولكنھا ال تزال راسخة بما یكفي لدعم ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطویل. أّما في أوروبا، 

نمو البطیئة. على خالف ذلك، ال یزال الوضع الوتیرة لفتشیر أحدث البیانات إلى تسارع خفیف 
أكثر استدامة. في حین یبدو نمو آسیا غامض وعرضة لتقلبات تحول الصین إلى نموذج في 



	

	 	 	
	
	

 التوقعات تأثیرواسعة النطاق. ال، على الرغم من الحوافز میؤوسٍ بشكٍل  جامدالیابان 
تكون خالل األشھر القلیلة القادمة: عندما  التزایدإلى  ذاھبعلى أسعار األصول  یةاالقتصاد

كبیر. وإلى اضطرابتقلبات عالیة  إلىصغیرة المفاجآت ؤدي الت، مبھمةالتوقعات   

التطورات اإلقلیمیة  

 

• عن خطط إلصدار أذون الخزانة لسنة واحدة  المصريكشف البنك المركزي  
كانون الثاني/ینایر لھذا اإلصدار. 12ملیون دوالر وحّدد تاریخ  850 بقیمة  

• ملیار  3إلى  النفط األجنبیةمتأخرات مصر لشركات وفقًا لوزیر النفط، ارتفعت  
ملیار دوالر في نھایة  2.7في نھایة كانون األول/دیسمبر بعدما بلغت  دوالر

تشرین األول/أكتوبر.  
• ٪ في 20حوالي  مصرفي  )االسالمي التأمین( التكافل قطاعمن المتوقع أن تنمو  

، وفقًا لرئیس االتحاد المصري للتأمین. شّكلت شركات التأمین 2016العام 
-٪ من سوق التأمین في مصر خالل كانون الثاني/ینایر12التكافلي  آب/أغسطس 
.2014٪ للعام 8.75، مقارنة مع نسبة 2015  

• من ملیون برمیل  99 تجاوزأن حجم صادرات النفط  وزارة النفط العراقیةكشفت  
، 2015وخالل العام  ملیار دوالر. 2.973النفط، ووصلت اإلیرادات إلى حوالي 

دوالر. 44ملیار دوالر، بسعر متوسط یبلغ نحو  49.8بلغت اإلیرادات   
• الربع الثالث  ٪ على أساس سنوي في2.6 الناتج المحلي اإلجمالي األردنينما  

راجیة أعلى معدل نمو ملیار دینار أردني، وسّجلت الصناعات االستخ 3.4وبلغ 
.٪، یلیھ قطاعْي الكھرباء والماء17.5وھو   

• ملیار دینار  4.65٪ على أساس سنوي إلى 6.1بنسبة  صادرات األردنانخفضت  
-خالل كانون الثاني/ینایر أردني تشرین األول/أكتوبر، في حین انخفضت 

٪ 12جع ملیار دینار أردني، مّما أدى إلى ترا 12٪ لتبلغ 10.3الواردات بنسبة 
.في عجز المیزان التجاري  

•  18689٪ على أساس سنوي لیبلغ 5.1 استھالك الكھرباء في األردنزاد  
.2015جیجاوات ساعة في العام   

•  47.9أشھر وھو  3أعلى مستوى خالل  مؤشر مدیري المشتریات في لبنانبلغ  
. وتراجع ناتج القطاع 50في كانون األول/دیسمبر، ولكن ال یزال تحت الـ 

أ األبطعلى التوالي، وكان معّدل شھر كانون األول/دیسمبر  31خاص للشھر الـ ال
منذ آب/أغسطس.  



	

	 	 	
	
	

•  74636997٪ لیصل إلى 22.9 إجمالي حجم التداول في بورصة بیروتتراجع  
٪ 4.9في حین انخفضت القیمة اإلجمالیة لألسھم المتداولة  2015سھم في العام 

ملیون دوالر أمریكي. واستقّرت القیمة السوقیة تقریبًا على معّدل  629لتصل إلى 
.2015ملیار دوالر منذ نھایة العام  11.2  

• عتماد االقتصاد على سنوات لخفض ا 5خطة لمدة الحكومة العمانیة أصدرت  
صناعة النفط وذلك بسبب الضغط الذي تحدثھ أسعار النفط المنخفضة على 

.الموارد المالیة الحكومیة  
• مواجھة التقلبات من أجل  ةجدید مصرفیة قواعد البنك المركزي العمانيأصدر  

تھدف الخطوة إلى الحمایة من عواقب الطفرات في اإلقراض، مّما قد  .الدوریة
.البنوك العمانیة زیادة رأس المال في المستقبل یفرض على  

• ، وفقًا لبنك قطر 2015٪ في العام 10.5بنسبة  أصول البنك في قطریقّدر نمو  
.تمویل المشاریع والنمو السكاني بدعم منالوطني، الذي یتوقّع أیًضا اإلقراض   

• في  54.4إلى  مؤشر مدیري المشتریات في المملكة العربیة السعودیةانخفض  
التوسع البطيء في  سبب)، ب56.3كانون األول/دیسمبر (تشرین الثاني/نوفمبر: 

الربع  اإلنتاج والطلبات الجدیدة وفرص العمل الضعیفة، في حین أن متوسط
.)55.4كان أیًضا األضعف ( 2015الرابع من العام   

• ائب ، كشف ن )The Economistإیكونومیست" (ذي وفي مقابلة مع مجلة " 
أن الحكومة تدرس بیع أسھم في شركة  المملكة العربیة السعودیةولي العھد في 

أرامكو كجزء من حملة الخصخصة. وذكر أیًضا أّن الحكومة تخطط لتنفیذ 
، وسنحاول اإلسراع 2017أو  2016ضریبة القیمة المضافة "بحلول نھایة العام 

.بذلك"  
•  المملكة العربیة السعودیةكشفت الھیئة الرقابیة أّن ھیئة الطیران المدني في  

الربع الثاني والثالث  ، في2017مطارات جدة والدمام في العام  خصخصةتعتزم 
 االستثماراتعلى التوالي. وستكون خصخصة الممطارات مفتوحة لألجانب. 

حصول األجانب على لضمان  المال رأس من٪ ٢٥ إلى محدودة ستكون المحلیة
.عقد األغلبیة في عقود التشغیل، وفقًا لنائب رئیس الھیئة العامة للطیران المدني  

• في  عملیات االستحواذملیار دوالر من  23.5 صنادیق الثروة السیادیةحققت  
٪ 13، وفقًا لبیانات رویترز، منخفضةً 2015الربع الرابع من العام  الخارج في

 127، استثمرت صنادیق الثروة السیادیة في 2015لعام عن الربع السابق. وفي ا
ملیار دوالر. 68.7قیمة إجمالیة للصفقات ال وبلغت)، 148عام 2014( ةصفق  

• أدنى ھذا العام، بحیث أثّر انخفاض أسعار  إصدار الصكوك من المحتمل أن یكون 
لستاندرد أند ا النفط على اإلنفاق االستثماري لدول مجلس التعاون الخلیجي: وفقً 

ملیار  55إلى  50من المتوقع أن یبلغ الصدور الكلي للصكوك )، S&Pبورز (



	

	 	 	
	
	

دوالر  ملیار 116.4، و2015دوالر في العام  ملیار 63.5ھذا العام، مقارنة مع 
  2014.عام

 
 نظرة معّمقة حول اإلمارات العربیة المتحدة

• أدنى مستوى لھ  اإلمارات العربیة المتحدة فيمؤشر مدیري المشتریات  بلغ 
في كانون األول/دیسمبر (تشرین  53.3شھًرا وبلغت نسبتھ  40خالل 

)، مع انخفاض الطلبات الجدیدة والتوظیف واإلنتاج. 54.6الثاني/نوفمبر: 
في كانون األول/دیسمبر  55.7وانخفض العنصر الفرعي للطلبات الجدیدة إلى 

.2011منذ آب/أغسطس  )، وھو أدنى مستوى لھ57.5(تشرین الثاني/نوفمبر:   
• الربع  في اإلمارات العربیة المتحدة إلصدار الصكوك في إمارة الشارقةتخطّط  

ھذا العام، بحسب وكالة رویترز ومصادر مطلعة على المسألة. ومن  األول من
ملیون دوالر، ویمكن أن یتم اإلعالن عن عقد  500المتوقع أن یتجاوز المبلغ 

.قت مبكر من ھذا الشھراجتماعات مع المستثمرین في و  
• ملیار درھم العام  7.057أّن مبیعاتھا السنویة بلغت  مجموعة دبي الحرةأعلنت  

 6.892الماضي، من بینھا مبیعات معفاة من الرسوم الجمركیة بلغت وحدھا 
٪ مقارنة مع العام الماضي، 1.5المبیعات  انخفضتدرھم. ومع ذلك،  ملیار
ضعف الیورو، وانخفاض اإلنفاق الروسي  ھي األسباب الرئیسیة للتراجعو

الصینیین. مسافرینللالشراء  عاداتوالتغییر في   

السعیدي ناصر الدكتور  
www.nassersaidi.com	

 


