
	

2016 ینایر/الثاني كانون 30 األسبوعي، االقتصادي التعلیق  
العالمیة األسواق  

تقّدمت أسواق األسھم في جمیع أنحاء العالم عقب قرار البنك المركزي الیاباني بوضع معّدل 
وانتعاش   البنوك قبل من لدیھا والمودعة على بعض الموجودات النقدیة الزائدة سلبيفائدة 

 داءاو خسارةً أسعار النفط في نھایة األسبوع. بید أّن المؤّشرات الرئیسیة سّجلت خالل الشھر 
 تبینھ كما الخسائر من كاملة سنة ةعاد یلیھسیئ في كانون الثاني/ینایر في الوالیات المتحدة 

واستفادت األسواق اإلقلیمیة من تحّسن الشعور وبخاصٍة بعدما . 1929منذ العام  حصائیاتاإل
السعودیة وروسیا لخفض اإلنتاج. وقد تسبّب ارتفاع أسعار النفط بمحادثات بین المملكة العربیة 

شھد سوق العملة انخفاض لعملة الین الیاباني في حین ظلّت العمالت األخرى ضمن نطاقات 
مرحلة جدیدة من التیسیر النقدي. باقترابعتقاد اال بعدوارتفعت أسعار الذھب ضیقة.   

التطورات العالمیة  
الوالیات المتحدة  

• ٪ على 0.7في الربع الرابع بنسبة  الناتج المحلي اإلجمالي األمریكيانخفض  
٪ المسجلة في الربع الثالث. 2أساس ربع سنوي، وھو انخفاض حاد بعد نسبة الـ 

٪. وقد كان 0.3٪، في حین ساھم االستثمار السكني بنسبة 1.5وازداد االستھالك 
اإلنفاق العام أیًضا إیجابیًّا بشكٍل طفیف.  

• ا حّذر تقییمً  (FOMC) األمریكي االجتماع المصرف االحتیاطي الفدراليقّدم  
خاللھ من الوضع االقتصادي. وذكر البیان بإیجاٍز أّن األسواق المالیة مضطربة 
بینما أّكد أنھ من المرجح أن یظل التضّخم منخفًضا بسبب عوامل مؤقتة، مثل 

.أسعار الطاقة. ولم یذكر البیان أي تغییر في السیاسة  
• في كانون  53.7إلى Flash PMI مؤشر فالش لمدیري المشتریاتانخفض  

في كانون األول/دیسمبر وھو المعّدل األضعف منذ  54الثاني/ینایر بعدما كان 
بعدما  52.7وارتفع نشاط الصناعات التحویلیة إلى . 2014كانون األول/دیسمبر 

إلى  54.3في كانون األول/دیسمبر وانخفض قطاع الخدمات من  51.2كان 
53.7.  

• ثالثة أشھر  خاللإلى أعلى مستوى  لكونفرس بوردلمستھلك مؤشر ثقة اوارتفع  
كانون في  96.3 بعدما كان 98.1ینایر، لیصل إلى في كانون الثاني/

.دیسمبراألول/  
• - إلى جدیدة في الوالیات المتحدةالرة طلبیات السلع المعمّ انخفضت   ٪ في 5.1

، وبعد 2014أغسطس آب/دیسمبر، وھو أكبر انخفاض منذ كانون األول/
-انخفاض  ر انخفاض تعثّ ھذا الكان الدافع وراء و .نوفمبرتشرین الثاني/٪ في 0.5
.٪ في طلبات النقل12.4  



	

• مدینة رئیسیة  20في ) Case Shiller( سعار المنازلألمؤشر كیس شیلر ارتفع  
بعدما ، على أساس سنوينوفمبر تشرین الثاني/٪ في 5.8في الوالیات المتحدة 

. 2014یولیو تموز/منذ لھ أكتوبر، بأسرع وتیرة تشرین األول/٪ في 5.5 سّجل
.2006یولیو تموز/في  المسّجلمستوى الأسعار المنازل دون في حین ال تزال   

• ٪ على 5.5نموه بنسبة على  )Black Knightمؤشر أسعار المنازل (حافظ  
على أساس  ٪0.1أساس سنوي في تشرین الثاني/نوفمبر، مع زیادة طفیفة بنسبة 

.شھري  
• ٪ على أساس ربع 0.6بنسبة  مؤشر تكلفة التوظیف في الوالیات المتحدةارتفع  

بالتساوي مع النمو المسجل في الربع الثالث. الربع الرابع سنوي في  
• . ونتیجة لذلك، 278000لتبلغ  16000 مطالبات البطالة األولیةانخفضت  

تشیر ھذه و. 283،000لغ لیب 2250أسابیع  4انخفض المتوسط المتحرك لمدة 
.زخمھ بعدفقد یالبیانات إلى أن سوق العمل لم   

أوروبا  
• ٪ في كانون 4.7إلى  في منطقة الیورو M3  المعروض النقديتراجع  

٪ في تشرین الثاني/نوفمبر.5األول/دیسمبر على أساس سنوي من معدل   
• في  106.7 في منطقة الیورو المؤشر االقتصادي الرائد لكونفرس بوردبلغ  

نقطة عن تشرین الثاني/نوفمبر. 0.2كانون األول/دیسمبر، بزیادة   
• في ٪ على أساس سنوي 0.4 الیوروالتضخم السنوي في منطقة تسارعت وتیرة  

ّ 0.2 بعدما كانت نسبتھینایر كانون الثاني/ ا إلى انخفاض قیمة ٪، ویرجع ذلك جزئیً
.الیورو  

• ٪ في 0.2٪ ، مقابل 1.1 في فرنسا 2015 الحقیقي الناتج المحلي اإلجماليازداد  
 الربع الرابع ٪ في0.2كان  فقدسنوي الربع النمو ما یخّص ال. وفی2014عام ال

الربع الثالث. ٪ في0.3مقابل   
•  في الربع الرابعالناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي في المملكة المتحدة بلغ نمو  

٪ في 2.9المعدل السنوي من الربع الثالث، مخفًضا  ٪ في0.4مقارنة مع  0.5٪
.2015في العام  2.2إلى  2014العام   

•  ٪ على أساس سنوي في3.5 الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي في إسبانیاارتفع  
الربع الثالث، مشیًرا إلى أن البالد بصدد  ٪ في3.4الربع الرابع، مرتفًعا عن نسبة 

وظیفة جدیدة في العام  525000عودٍة قویٍة بعد األزمة. أنشأ االقتصاد اإلسباني 
٪، وھو ال یزال من أعلى 20.9الماضي، وخفّض معدل البطالة في البالد إلى 

.المعدالت في أوروبا، ولكنھ األدنى في اسبانیا منذ نصف عقد  



	

• ینایر في كانون الثاني/ 107.3 للمناخ التجارياأللماني  یفوآمؤشر انخفض  
منذ  وھو المعّدل األضعفدیسمبر، كانون األول/في  108.6 بعدما كان
.2015فبرایر شباط/  

• - مبیعات التجزئة األلمانیةتراجعت   ٪ على أساس شھري في كانون 0.2
٪ في تشرین الثاني/نوفمبر.0.4األول/دیسمبر بعد ارتفاعھا بنسبة   

• ٪ على 0.3 مؤشر أسعار المنازل في المملكة المتحدة على الصعید الوطنيارتفع  
٪ على أساس سنوي) في كانون الثاني/ینایر، بعد ارتفاع 4.4أساس شھري (

٪ على أساس سنوي) في كانون األول/دیسمبر.4.5٪ على أساس شھري (0.8  
• - اإلنتاج الصناعي في روسیاانخفض   ٪ على أساس سنوي في كانون 4.5

.األول/دیسمبر وھو أكبر انخفاض منذ الخمسة أشھر الماضیة  
• ا وصل إلى  مبیعات التجزئة في روسیاضت انخف  -انخفاًضا حاّدً ٪ على 15.3

-أساس سنوي في كانون األول/دیسمبر بعدما تراجعت  ٪ على أساس سنوي 13.1
في تشرین الثاني/نوفمبر.  

آسیا والمحیط الھادئ  
• - المركزي أسعار فائدة سلبیةبنك الیابان  فرض  على بعض ٪) 0.1٪ (من 0.1

لم یوّسع  فھوومع ذلك  البنوك قبل من لدیھا والمودعة الزائدةالموجودات النقدیة 
.اسنویًّ تریلیون ین یاباني  80 المعّدل الحالي الذي یبلغ برنامج التیسیر الكمي من  

• دیسمبر كانون األول/٪ على أساس سنوي في 0.2 م في الیابانل التضخّ معدّ بلغ  
نتیجة النخفاض أسعار الطاقة نوفمبر، وذلك تشرین الثاني/٪ في 0.3من  منخفًضا

.والنقل واإلسكان  
• كانون  في ملیار ین یاباني 140.2 بلغ تجاریًّاا الیابان فائضً لت سجّ  

. یابانيملیار ین  666 بلغ السنة الماضیة الذي عجز دیسمبر، مقارنة معاألول/
٪ على أساس سنوي (أكبر انخفاض منذ 8انكمشت الصادرات بنسبة 

.٪18 بنسبة)، ولكن تراجعت الواردات بوتیرة أسرع 2012سبتمبر أیلول/  
• ٪ على أساس شھري في تشرین 1بنسبة  اإلنتاج الصناعي الیابانيانكمش  

٪ في تشرین األول/أكتوبر بینما كانت البیانات 1.4الثاني/نوفمبر بعد ارتفاعھ 
أكثر تقلبًّا من المعتاد في اآلونة األخیرة، وتشیر النتائج المتوقّعة السیئة أن 

.امنھزمً  2015االقتصاد الیاباني سوف یختتم العام   
• -بنسبة  ابانیةانخفضت مبیعات التجزئة الی  ٪ على أساس سنوي في تشرین 1.1

الثاني/نوفمبر، وھو االنخفاض عینھ التي سّجلتھ خالل تشرین األول/أكتوبر.  
• - انخفضت األرباح الصناعیة الصینیة  ٪ على أساس سنوي في كانون 4.7

-األول/دیسمبر بعد سقوط  ٪ في تشرین الثاني/نوفمبر وانخفاض قیاسي بنسبة 1.4
- ب/أغسطس الماضي.٪ خالل آ8.8  



	

• على أساس ربع سنوي (ولكنھ  ٪3.2ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي في تایوان  
-انكمش بنسبة  بعد انخفاض ربع  الربع الرابع ٪ على أساس سنوي) في0.3
-سنوي بنسبة  1.2) ٪- اربع الثالث. ویستمر  ٪ على أساس سنوي) في0.6

.التصدیر بتشكیل نقطة ضعف بسبب التباطؤ في الصین  
• ٪ على أساس ربع 0.6بنسبة  الناتج المحلي اإلجمالي في كوریا الجنوبیةارتفع  

الربع الثالث. كان استھالك األسر واإلنفاق  ٪ في1.3سنوي، متراجًعا من 
.الحكومي المحركْین الرئیسیْین للنمّو في حین انخفض االستثمار في مجال البناء  

• ي تشرین الثاني/نوفمبر، وتراجع مرة أخرى ف اإلنتاج الصناعي في كوریاتدھور  
- ٪ في تشرین األول/أكتوبر.1.5٪ على أساس سنوي بعد ارتفاعھ 0.3  

• ٪ في كانون األول/دیسمبر 1.3على أساس سنوي  معّدل التضخم في كوریاارتفع  
.تشرین الثاني/نوفمبر% في 1ارتفاع بنسبة  مع مقارنة  

• -، وھو مقیاس للطلب العالمي، اإلنتاج الصناعي في سنغافورةانخفض   7.9 ٪
 نخفاضاال وھو انخفاض أكبر مندیسمبر، كانون األول/على أساس سنوي في 

-الذي بلغ  .نوفمبرتشرین األول/٪ في 6.4  
• تشرین ٪ على أساس سنوي في 3.7 تایالندفي االستھالك الخاص ارتفع  

.رغیر المعمّ  بسبب زیادة طفیفة في االستھالك كبیرٍ  نوفمبر، إلى حدٍّ الثاني/  
• ٪ على أساس 0.1 بنسبة تصاعديٍّ  على نحوٍ  اإلنتاج الصناعي في تایالند ارتفع 

.منخفضةالقاعدة الآلثار  الحادّ سنوي، على الرغم من االرتفاع   

: كانت بیانات االقتصاد الكلي الذي صدر األسبوع الماضي بالتأكید سلبیة، بدًءا من الخالصة
نمّو الناتج المحلي اإلجمالي الرديء في الوالیات المتحدة وصوًال إلى عرض النقود في منطقة 

، مثل االنتعاش بصیص من النورالیورو دون اإلشارة إلى سلسلة من البیانات في آسیا. ھناك 
لتوضیح الصورة.  ْینكافی اا لیسموصحة القطاع العقاري في الوالیات المتحدة، ولكنھاالسباني 

، مثل األسھم  riky assets األصول الخطرة فيتراجع شامل  2016شھدت بدایة العام 
 االنھیار والسلع وسندات العالیة العائد تغّذیھا المخاوف من تباطؤ االقتصاد العالمي. وقد أوقف

في خطاب لدراجي ثم  ى خاللولالمرة األمرتْین خالل أسابیع عدیدة من قبل البنوك المركزیة (
خطوة مفاجئة من البنك المركزي). ولكن الحیل التي تُنفّذ من خالل السیاسة النقدیة، التي ھي 

و في بالفعل میسرة للغایة، ال یمكن أن تشّكل بدیًال لمزید من اإلجراءات الجریئة لتنشیط النم
.االقتصاد الحقیقي  

 

التطورات اإلقلیمیة  

• ملیار  1.5مع البنوك الخمسة، التي رتبت صدور سندات بقیمة  البحرینتعمل  
فق وكالة رویترز. و احتمال إصدار جدیدعلى دوالر في تشرین الثاني/نوفمبر، 



	

الشھرین أو الثالثة أشھر المقبلة، یمكن أن یحدث ھذا اإلصدار الجدید في غضون 
.وفقًا ألحد المصادر  

• في الحفاظ على ربط عملتھا بالدوالر، بحسب ما  مصرف البحرین المركزيیلتزم  
رتفع سعر الدوالر األجل مقابل الدینار بـ اكشف رئیس قسم السیاسات التنظیمیة. 

.2000لعام نقطة أساس األسبوع الماضي، وھو أعلى مستوى لھ أقلّھ منذ ا 600  
• لدى البنوك  ودائع العمالت األجنبیةالغطاء على  البنك المركزي المصريرفع  

في األسبوع الماضي. وینطبق ھذا  دوالر 250000خمسة أضعاف لتصل إلى 
الغطاء فقط بالنسبة للواردات من المواد الغذائیة األساسیة، واآلالت اإلنتاجیة، 

.وتصنیع المكونات واألدویة  
• لتمویل  المملكة العربیة السعودیةملیون مع  200تبلغ  على منحة مصروقعت  

المشاریع الصغیرة والمتوسطة الحجم التي یقودھا الشباب. ویصل معدل فائدة ھذه 
.٪5 إلى المنحة  

• جنیھ  0.07: كانت األسعار بین مصرفي  للمیاه جدیدةتعرفة تم اإلعالن عن  
في الیوم. ولمستوى  متر مكعب 10جنیھ مصري الستھالك  0.30مصري و

متر مكعب في الیوم الواحد، رفعت  40االستھالك األعلى الذي یتجاوز الـ 
.جنیھ مصري 1.35جنیھ مصري، مقابل  1.55األسعار لتصل إلى   

• ملیون دوالر  255أّن القطاع یخسر حوالي  ھیئة تنشیط السیاحة المصریةقالت  
أكتوبر، وتعّول اآلن على شھریًّا منذ حادث تحطم الطائرة في تشرین األول/

السیاحة العربیة والمحلیة لدعم ھذا القطاع. وتراجعت عائدات السیاحة بنسبة 
.2015دوالر في العام  ملیار 6.5٪ على أساس سنوي إلى 10  

• برمیل یومیًّا في  ملیون 4.13مستوى قیاسیًّا وھو  إنتاج العراق من النفطبلغ  
 یزدادكانون األول/دیسمبر، وفقًا للوزارة. كشف وزیر النفط أنھ من المتوقع أن 

مالیین برمیل  4برمیل یومیًّا ھذا العام لیبلغ أكثر من  400000 بنسبة االنتاج
.یومیًّا في المنطقة الجنوبیة للبالد  

• سنوي لتبلغ ٪ على أساس 1.5بنسبة  تحویالت المغتربین األردنیینارتفعت  
.، وفقًا لتقدیرات البنك المركزي2015ملیار دوالر في العام  3.798  

• في مشروع میزانیتھا للعامْین  ملیار دینار كویتي 12.2بـ  الكویت عجزھار تقدّ  
2016- دینار كویتي، في حین من  ملیار 7.4: وتقدر اإلیرادات المتوقعة بـ 2017

ملیار دینار كویتي. وكشف  18.9لغ ٪ لتب1.6المتوقع انخفاض النفقات بنسبة 
.دوالر في المیزانیة 25د بحوالي حدّ وزیر المالیة أن سعر النفط سوف یُ   

• ملیون  1.75الصین رقًما قیاسیًّا بلغ  إلى صادرات النفط الخام من الكویتبلغت  
٪ على أساس سنوي أي ما یعادل نحو 1.4في كانون األول/دیسمبر، مرتفعةً  طن

.ومیًّابرمیل ی 414000  



	

• -في التاسع من شباط/فبرایر  الدعم خفض لمناقشة الجمعیة الكویتیةاجتمعت  
وأوصت الدراسة برفع أسعار البنزین والكھرباء والمیاه كجزء من برنامج شامل 

.لإلصالح  
• ، وھو رقًما 2015ملیار دینار كویتي في العام  9.7بقیمة  الكویت عقوًدامنحت  

نصف ھذه المشاریع المتعلقة وأكثر من ٪ على أساس سنوي، 20 أكثر بـقیاسیًّا 
.بقطاع النفط والغاز  

• في العام  االقتصادبشأن  لبنانشخص واحد بین خمسة أشخاص في  یتفاءل 
٪ من 14٪ و16، وفقًا لمسح أجرتھ مؤسسة غالوب مؤخًرا. ویبلغ المعدل 2016

 2014و 2015صادیة للعام المشاركین الذین كانوا متفائلین بشأن التوقعات االقت
.في الطبعات السابقة للمسح  

• وحّد بدء العمل التجاري دون وجود شریك عماني  للمغتربین في عمانسیؤذن  
رأس المال إذا كان مشروع القانون من قبل وزارة التجارة والصناعة قد أدنى ل

.حصل على موافقة الحكومة  
•  إلصدار صكوك سیادیةوك تجري محادثات مع بن قطرأفادت وكالة رویترز أّن  

في وقت مبكر في آذار/مارس أو نیسان/أبریل. ومن المتوقع أن تحّدد قطر 
ملیار  5.5ملیار لایر قطري ھذا العام، وقد اقترضت فعلیًّا  46.5عجزھا بقیمة 

.دوالر عن طریق قرض مصرفي سّددتھ في وقت سابق من ھذا الشھر  
• ٪ من 60إلى  للرمنبي الصینياستخدام قطر ، وصل )Swiftوفقًا لسویفت ( 

٪ مقارنة 247جمیع المدفوعات مع الصین وھونغ كونغ، وھي زیادة كبیرة بنسبة 
٪ من 74، كانت ھذه النسبة دولة اإلمارات العربیة المتحدة. وفي 2014مع العام 

.2014٪ أعلى من نسبة العام  52المدفوعات من حیث القیمة، و  
• لایر قطري في كانون  ملیار 9.3 قطرلة في دو فائض التجارة الخارجیةكان  

٪ على أساس شھري. 14.8٪ على أساس سنوي و55.8األول/دیسمبر، أقّل بـ 
ملیار لایر  20.3٪ على أساس سنوي إذ بلغت 36.9وكانت الصادرات بنسبة 

لایر قطري.  ملیار 11٪ لتبلغ 1قطري في حین سّجلت الواردات انخفاًضا بنسبة 
٪، 21.9وكوریا الجنوبیة أبرز شركاء التصدیر، ممثّلةً  وكانت الیابان والھند

.٪ على التوالي12.4٪ و12.9  
• ٪ 3.1بنسبة  صافي األصول األجنبیة في مؤسسة النقد العربي السعوديانخفض  

ترلیون لایر في  2.283على أساس سنوي لتبلغ  15.9على أساس شھري و
اتھا من األوراق المالیة بیانات كانون األول/دیسمبر كما أظھرت تسارع في مبیع

% على أساس شھري لتبلغ 5.5إلى  األجنبیة األصول المالیةاألجنبیة. وانخفضت 
دوالر في كانون األول/دیسمبر. ملیار 401  



	

• في مؤتمر عالمي  الھیئة العامة لالستثمار العامة السعودیة (ساجیا)أشار محافظ  
أنھ سیتّم تقدیم العدید من السیاسات المؤدیة إلى الخصخصة في السنوات القادمة. 

في FDI وقال أیًضا إن البالد تھدف إلى مضاعفة االستثمارات األجنبیة المباشرة 
السنوات العشرة المقبلة في قطاعات مثل التعدین والرعایة الصحیة وتكنولوجیا 

.المعلومات  
• أنھ سیتم المحافظة على  شركة أرامكو السعودیةمجلس إدارة  قال رئیس 

على الرغم من تراجع النفط. وتصدر الشركة أكثر  النفط والغاز فياالستثمارات 
.أشھر الماضیة 10برمیل یومیًّا خالل الـ  ملیون 10من   

• إعادة  خطةأحمد حمد القصیبي وإخوانھ  تكتل األسرة العربیة السعودیةعرض  
٪ منھم على 50لمنقحة لدائنیھا. ویصبح االقتراح ملزًما عندما یوافق الھیكلة ا
القیمة.  

• في القطاع الخاص بنسبة أكثر من  عدد المواطنین السعودیین العاملینارتفع  
في  700000بعدما كان  2015بحلول نھایة العام  ملیون1.7الضعف لیصل إلى 

.، وفقًا لوزیر العمل2011نھایة العام   
• الالجئین ملیون لایر سعودي على  850بأنھ قد أُنفق  ة السعودیةالحكومكشفت  

على مدى السنوات الخمس الماضیة. ویشمل ھذا المبلغ توفیر خدمات  السوریین
الغذاء والتعلیم والسكن والصحة في األردن وتركیا ولبنان حیث یتم إیواء 

.الالجئین  
•  على ضریبة٪ 5طبیق دون تحسینات في كفاءة الضرائب، من المرّجح أن یقود ت 

 بمقدار سلبي تأثیر في دول مجلس التعاون الخلیجي إلى VAT القیمة المضافة
ا إلرنست ویونغ.وفقً  المواطنین٪ + على صافي دخل 10  

• ، من المتوقع أن تبقى منظمة العمل الدولیةبحسب تقریر صدر مؤخًرا عن  
(التي تتّسم بأرباح غیر كافیة، وانخفاض اإلنتاجیة  العمالة المستضعفةحاالت 

في الدول غیر  2016٪ في العام 33والظروف الصعبة في العمل) فوق 
الخلیجیة، في حین أن نسبة األشخاص الذین یعملون في الفقر (الذین یعیشون على 

٪.36دوالر في الیوم الواحد) ستكون  3.1أقل من   
• الدول المصدرة للنفط قد تواجھ مزیًدا من التراجع إلى أن  ستاندرد آند بورزتشیر  

 في منطقة أوروبا والشرق األوسط وأفریقیا ، نظًرا النخفاض أسعار النفط. حالیًّا
روسیا، والمملكة وعمان، وكازاخستان، والبحرین، وتعتبر توقّعات أذربیجان، 

تینیة.العربیة السعودیة سلبیة ، وكذلك البرازیل وفنزویال في أمریكا الال  
• - مؤشر مدركات الفسادصنّف   الذي یقوم بترتیب الدول حول العالم حسب درجة 

-مدى مالحظة وجود الفساد في الموظفین والسیاسیین  من  22قطر في المرتبة 
 ؛2015في العام  71مرتبة من المرتبة  49دول مجلس التعاون الخلیجي، متقدمةً 



	

العام  70بعدما كانت في المرتبة ، 23واإلمارات العربیة المتحدة في المرتبة 
الماضي، في حین حافظت المملكة العربیة السعودیة والبحرین على تصنیفات 

على التوالي. 50و  48مماثلة وھي   
• أتت اإلمارات العربیة المتحدة في المرتبة األولى في منطقة الشرق األوسط  

. یصنف العالمي مؤّشر المنافسةبلدان وفق  109من بین  23مصنّفةً في المرتبة 
وفقًا لقدرتھا على تطویر وجذب دان من اقتصادات البل 100المؤشر أكثر من 

، في حین أن المملكة 24المواھب والمحافظة بھا. ثّم تلیھا قطر في المرتبة 
، ومصر 77، ولبنان 71، واألردن 51والكویت  42العربیة السعودیة في المرتبة 

.104والجزائر  93، والمغرب 88  
 

نظرة معّمقة حول اإلمارات العربیة المتحدة  
	

• % 15% و7إلى  في اإلمارات العربیة المتحدة سعر البترول والدیزلانخفض  
درھم إماراتي في شباط/فبرایر. 1.37درھم إماراتي و 1.47على التوالي أي   

• بسبب العائدات  -أكبر بنك من حیث األصول-تأثّرت أرباح بنك أبو ظبي الوطني  
ملیار درھم  5.23المنخفضة واالحتیاطات المرتفعة (وصل الربح الصافي إلى 

% على أساس سنوي) وأشار المدیر 6.2منخفًضا  2015إماراتي في العام 
التنفیذي للبنك مؤّخًرا أّن البنك یتوقّع "تدفّق قلیل من الودائع الحكومیة".   

• الطلب على تراجع في  ربع الرابعلل مسح البنك المركزي اإلماراتيأظھر  
-: انخفض الرصید الصافي لإلقراض في األعمالاالئتمان أي النسبة المئویة 

المرجحة من المستجیبون الذین یفیدون بزیادة في الطلب على القروض ناقص 
-الذین یفیدون بانخفاض في الطلب،   في الربع الرابع (في الربع الثالث:  8.1

+9.9.(  
• وكالة  أیام، حسبما ذكرت 10في غضون  المنازعات التجاریةلتسویة  دبيتھدف  

، ومن المتوقع أن یستفید معظم التجار من تقدیم )WAMأنباء االمارات (
.الشكاوى من خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة  

• ملیون،  14.2العام الماضي أكثر من  دبيفي  زوار المبیت: بلغ عدد السیاحة 
لسوق  المصدر األھمّ ٪ على أساس سنوي. أصبحت الھند 7.5من وھي نسبة أكثر 

ملیون سائح بینما  1.6السیاحة في دبي ألول مرة، وتفید التقاریر بزیارة أكثر من 
. وبلغت نسبة الزوار الصینیین 1540000بلغ العدد في المملكة العربیة السعودیة 

یا ورابطة الدول على الرغم من المسافرین القادمین من روس 450000٪ أي 29
.٪22.5المستقلة وأوروبا الشرقیة التي سّجلت انخفاًضا بنسبة   



	

• أنھا علّقت عملیة  شركة االتحاد للقطارات في اإلمارات العربیة المتحدةكشفت  
تقدیم المناقصات للمرحلة الثانیة من المشروع بینما كان یجري مراجعة 

.االستثمار  
السعیدي ناصر الدكتور بقلم  
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