
	

العالمیة األسواق  

2016 مارس/آذار 13األسبوعي، االقتصادي التعلیق  
 

كشف البنك  أن إلى تراجعت أسواق األسھم العالمیة بعد ثالثة أسابیع من المكاسب
بعد رد  أدتالمركزي األوروبي عن تدابیر سیاسة نقدیة استثنائیة إضافیة یوم الخمیس 

 .یوم الجمعة (مع استثناء ملحوظ من قبل الیابان) المستثمرینإلى تحفیز ,فعل بارد
 84 بعدلوضع األمور في منظورھا الصحیح، لم تسّجل مؤشرات األسھم األمریكیة و

 ّ السوق المنخفض األسعار.  یمیّزأن  الذي من شأنھ٪ 20ا بنسبة شھًرا انخفاًضا شھریً
على االطالق.  ارتفاع ھو ثالث أطول في األسعار في األسواق المالیة الحالي االرتفاعف

على  تقّدًماسھم األ حققتیوم الجمعة عندما  أقفلت إذ مختلطًااألسواق اإلقلیمیة  وكان أداء
 . الیورو على الرغم من السیاسة النقدیة المقررة في فرانكفورت تقّدمً  .الصعید العالمي

وكانت أسعار النفط إیجابیة خالل األسبوع لتصل إلى أعلى مستوى لمدة ثالثة أشھر، 
مستویات لالمخزون  وتحقیقالموسمیة  صیانتھا في المصافيدخول ن فإ ومع ذلك،
سعر الذھب  ارتفاع توقفوقد . باتلبعض العقسیؤّدیان إلى مواجھة ھذا التقّدم  ،تاریخیة

تالشى.بدأ یالمستثمرین لدى حیث یبدو أن العزوف عن المخاطرة  وبدأ باالنخفاض  
 التطورات العالمیة

الوالیات المتحدة  

• ملیار دوالر في شباط/فبرایر، بعدما بلغ  192.6 عجز الحكومة االتحادیةبلغ  
٪ على 21.3ملیار دوالر السنة الماضیة. وتوسعت الواردات االتحادیة  192.4

٪. ویقارب العجز أدنى مستویاتھ خالل 9.1أساس سنوي في حین ارتفع اإلنفاق 
.سبعة أعوام ونصف  

• نون ٪ على أساس شھري في كا0.3بنسبة  مخزونات البیع بالجملةنمت  
.أشھر من التراجع على التوالي 3الثاني/ینایر، بعد   

• - أسعار الوارداتانخفضت   -٪ على أساس شھري في شباط/فبرایر بعد 0.3 ٪ و 1
-  أسعار التصدیر٪ في كانون الثاني/ینایر وكانون األول/دیسمبر. وتراجعت 1.2
-  ٪ على أساس شھري، أي أقل بقلیل من االنخفاض الذي حققتھ في كل من0.4

.الثالثة أشھر الماضیة  
• ، وھو أدنى مستوى 259،000لتبلغ  18،000 مطالبات البطالة األولیةتراجعت  

 4لھا على مدى السنوات األربعین الماضیة. وانخفض المتوسط المتحرك لمدة 
.267500لیصل إلى  2500أسابیع من   

• بنسبة  وازداد، 87.5 مؤشر تنمیة التكنولوجیا لدى االحتیاطي الفیدرالي بلغ 
على  لھ شھد المؤشر أعلى نسبة نموو .فبرایرشباط/٪ على أساس سنوي في 8.7

.2010أغسطس آب/ أساس سنوي منذ  



	

	 	 	
	

أوروبا  

• :البنك المركزي األوروبي تدابیر متطرفةاتّخذ    
• ٪، في حین تم تعیین سعر الفائدة على 0) تم تحدید سعر الفائدة الرئیسي عند 1  

-الودائع المصرفیة إلى مزید من السلبیة عند  0.4.٪  
• تصل مّدة  قروضالبنوك  منح األوروبي المركزي البنك یقوم) سوف 2  

-فائدة سلبیة تبلغ وبسنوات  4استحقاقھا إلى   القروض ھذه تستعمل أن شرط 0.4٪
.االقتصادي النشاط حفیزلت  

• ملیار یورو  80ملیار یورو إلى  20) سوف یرتفع شراء األصول الشھریة من 3  
  .وتشمل سندات الشركات غیر المصرفیة من الدرجة االستثماریة

• ٪ 0.3بنسبة  في منطقة الیورو نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقيتّم تأكید  
.2015للعام  %1.6و الربع الرابع على أساس ربع سنوي في  

• -إلى  التضخم في منطقة الیوروانخفض   ٪ على أساس سنوي بعدما بلغ 0.2
.٪ في كانون الثاني/ینایر وفقًا للتقدیرات األولیة0.3+  

• -٪ على أساس شھري و 0.4 التضخم األلمانيبلغ   ٪ على أساس سنوي في 0.2
٪ في كانون الثاني/ینایر.0.4شباط/فبرایر، إثر نمو سنوي بلغ   

• ٪ على أساس 2.3٪ على أساس شھري (3.3 اإلنتاج الصناعي األلمانيارتفع  
-سنوي) في كانون الثاني/ینایر، مما یعوض االنخفاض الذي بلغ  0.3) ٪- 1.4 ٪

وتحّسن اإلنتاج الصناعي في على أساس سنوي) في كانون األول/دیسمبر. 
 ٪ على أساس شھري بعد1.9 اإلنتاج عارتفاینایر، مع خالل كانون الثاني/ إیطالیا

-االنخفاض الذي بلغ في إلنتاج الصناعي . أّما ادیسمبركانون األول/٪ في 0.6
-ینایر بعد انخفاض في كانون الثاني/٪ على أساس شھري 1.3ارتفع ف فرنسا
.دیسمبركانون األول/٪ في 0.6  

• - طلبیات المصانع األلمانیةانخفضت   في كانون ٪ على أساس شھري 0.1
- الذي بلغ نخفاضاال لتساويینایر، الثاني/ ولكن  .دیسمبركانون االول/٪ في 0.2
-٪ بعد تراجع 1بنسبة  على أساس سنوي انتعشت بقوة الطلبیات كانون ٪ في 1.9
.دیسمبراألول/  

•  الربع الرابع ٪ على أساس سنوي في9بأكثر من  االقتصاد اإلیرلندي نموارتفع  
تدابیر التقشف  2008بعد أزمة العام  . وقد اعتمدت إیرلندا2015٪ للعام 7.8و

ا في العالم .القاسیة وھي اآلن من بین أسرع االقتصادات نمًوّ  
• ٪ على أساس 0.2بنسبة  مؤشر اإلنتاج الصناعي في المملكة المتحدةارتفع  

-ا االنخفاض الذي بلغ شھري في كانون الثاني/ینایر، معوضً  ٪ في الشھر 1.1



	

	 	 	
	

٪ في كانون 0.2على أساس سنوي بنسبة  السابق. ارتفع اإلنتاج الصناعي
-الثاني/ینایر بعد االنخفاض  ٪ في كانون األول/دیسمبر.0.1  

• ملیار  10.3 في عجٍز بلغ المیزان التجاري السلعي في المملكة المتحدةكان  
الذي  دیسمبركانون األول/عن  منخفًضا بشكٍل بسیطینایر، في كانون الثاني/جینیھ 

ملیار. 10.5بلغ   
والمحیط الھادئآسیا   

• ٪ على أساس سنوي في شباط/فبرایر، مقارنة 2.3 معدل التضخم في الصینبلغ  
٪ في كانون الثاني/ینایر بسبب أسعار المواد الغذائیة، في حین أن مؤشر 1.8بـ 

. انخفاض في التضخم األساسي، بعیًدا عن الغذاء والطاقة، ال یزال  
• - صینفي المؤشر أسعار المنتجین انخفض   ٪ على أساس سنوي في 4.9

-شباط/فبرایر، وھو تحسن بعد انخفاض كانون الثاني/ینایر الذي بلغ  ٪ نتیجة 5.3
.الطاقة الفائضة  

• دوالر في شباط/فبرایر، منخفًضا عن  ملیار 32.5 الفائض التجاري للصینبلغ  
ینایر نتیجة النھیار الصادرات التي عانت  ملیار دوالر في كانون الثاني/ 63.3

.كبر ھبوط لھا منذ سبع سنواتأ  
• ٪ على أساس سنوي في كانون 10.2 مبیعات التجزئة في الصینارتفعت  

٪ على أساس سنوي في كانون األول/دیسمبر.11.1الثاني/ینایر مقارنة بـ   
• ٪ على أساس سنوي في كانون 5.40 اإلنتاج الصناعي في الصینارتفع  

٪ في كانون األول/دیسمبر.5.9الثاني/ینایر، بعد ارتفاع بنسبة   
• -ارتفاًعا طفیفًا، من  الناتج المحلي اإلجمالي الیابانيارتفع   -٪ إلى 0.4 0.3 ٪

مع انخفاض االستھالك  2015الربع الرابع من العام  على أساس ربع سنوي في
٪ مقارنة بالربع السابق. 0.8نوي والتصدیر بنسبة ٪ على أساس ربع س0.9بنسبة 

.٪ على أساس ربع سنوي1.5ومع ذلك، ارتفعت استثمارات الشركات بنسبة   
• في  40.1نقطة لیبلغ  2.4بنسبة  مؤشر ثقة المستھلكین في الیابانانخفض  

شباط/فبرایر. وكان ھذا االنخفاض في جمیع المجاالت مّما یشیر إلى اعتقاد سائد 
.وضع االقتصادي ضعیفبأن ال  

• - اإلنتاج الصناعي في الھندانخفض   ٪ على أساس سنوي في كانون 1.5
-الثاني/ینایر مقابل  ٪ في كانون األول/دیسمبر مؤّكًدا الضعف المستتب، 1.3

.غیر المواكبة للتطورواألنظمة  العوائق في الھیاكل األساسیةبسبب   
• فبرایر بعد شباط/٪ على أساس سنوي في 2.4إلى  لتضخم في تایواناازداد  

في كانون الثاني/ینایر.٪ 0.8ارتفاعھ   



	

	 	 	
	

• دوالر في شباط/فبرایر  ملیار 4.2 الفائض التجاري الشھري في تایوانازداد  
في كانون الثاني/ینایر. ملیار دوالر 3.5بعدما كان   

• الثاني/ینایر  ٪ على أساس سنوي في كانون34.3 اإلنتاج الصناعي الفلبینيارتفع  
٪ في كانون األول/دیسمبر، بسبب إنتاج 4.9بشكل ملحوظ بعدما كانت نسبتھ 
.المواد الكیمیائیة والمواد الغذائیة  

• ٪ على أساس سنوي في شباط/ینایر 3.3بنسبة  اإلنتاج الصناعي المالیزينما  
.٪2.7مرتفًعا عن نسبة كانون األول/دیسمبر التي بلغت   

• نقطة  25سعر الصرف الرسمي بمقدار  النیوزیلندي البنك االحتیاطيض خفّ  
٪ وذلك بسبب تدھور األوضاع العالمیة وانخفاض توقعات 2.25أساس إلى 
.التضخم  

: تؤّكد موجة أخرى من البیانات ھذا األسبوع الھدوء في النمو العالمي. ویؤّكد مؤشر الخالصة
في كانون  99.6ول مع أداء صحة ھذا القللتعاون االقتصادي والتنمیة  الدولیة المنظمة

الدول السبعة  ). انخفض مؤشر مجموعة2013الثاني/ینایر (أدنى نقطة منذ بدایة العام 
لالقتصادات المتقدمة وكذلك بالنسبة لألسواق الناشئة الكبیرة: فقط سجلت الھند تنامیًا طفیفًا، في 

األسواق و  الحقیقي القتصاد بین االنفصالحین تراجعت الصین والبرازیل وروسیا. فسبب 
ا التي تراخت  في الصین قبل أسبوعین وفي  جدید منالمالیة اھو السیاسة النقدیة المتساھلة جًدّ

منطقة الیورو في األسبوع الماضي. ومع ذلك، وكما یتضح من بیانات الناتج المحلي اإلجمالي 
ما تعزز األداء على المدى المنشطات في الریاضة) ناًدرا تماًما كالیاباني، فالمنشطات النقدیة (

  .في كثیر من األحیان، وتصبح نذیًرا لألزمة ةمسیئالطویل وتكون 

التطورات اإلقلیمیة  

• ٪ في شباط/فبرایر 9.1الى التضخم في أسعار المستھلكین في مصر تراجع  
٪)؛ وتراجع التضخم األساسي في الوقت نفسھ إلى 10.1(كانون الثاني/ینایر: 

.الشھر السابق٪ في 7.73٪ من 7.5  
• لمصانع  الغاز الطبیعيالذي یباع فیھ السعر أن المصري كشف وزیر الصناعة  

دوالرات  7دوالر لكل ملیون وحدة بعدما كان  4.5الصلب والحدید سینخفض إلى 
قبل  2014في وقت سابق. وستعید ھذه الخطوة أسعار الغاز إلى مستویات العام 

-30عات الثقیلة، مما أدى إلى زیادة بنسبة أن قرار الحكومة بإلغاء الدعم الصنا
75٪.  

• األسبوع الماضي،  مصر إجراءات لتحسین السیولةفي البنك المركزي  اتّخذ 
 ً الودائع من  على السقفعملیات السحب من قبل األفراد و  على السقف الغیا

السحب من العمالت األجنبیة لشركات استیراد السلع  سقفالعمالت األجنبیة و



	

	 	 	
	

ملیون دوالر  500األساسیة. بشكل منفصل، عقد البنك المركزي مناقصة بقیمة 
.لتغطیة واردات السلع االستراتیجیة  

• لمدة سنتین  السندات الحكومیةتریلیون دینار عراقي في  1.5لبیع  العراقتخطط  
في محاولة للحد من العجز. وھي العملیة األولى من نوعھا مثل البیع للجمھور منذ 

.، وفقًا لمسؤولي البنك المركزي2003العام   
•  2 أّن الوزارة ستدفع لشركات النفط األجنبیة نحو العراقيأعلن نائب وزیر النفط  

في نیسان/أبریل، ویتوقع التوصل  2015ملیار دوالر في المتأخرات المتبقیة لعام 
.2016إلى اتفاق بشأن عقود بحلول منتصف العام   

•  ملیار 2.88ملیون دینار لتبلغ  220إلى  ردنعائدات السیاحة في األانخفضت  
ملیون.  5.3ملیون بعدما كان  4.8العام الماضي، حیث تراجع عدد السیاح إلى 

، على الرغم 2015وتصدر السیاح من المملكة العربیة السعودیة القائمة في العام 
.زائر 883،000٪ إلى أكثر من 16.4من انخفاض   

• إصدار السندات الده تبحث مع مستشاریھا في ان ب الكویتيكشف وزیر المالیة  
.على الصعیدین المحلي والدوليالمحتملة  السیادیة  

• عن  السلطات أن البنوك ستبلّغالكویتي وذكر رئیس مجلس إدارة مؤسسة التمویل  
السیولة في النظام قدرتھا على تمویل العجز، وعلى ما إذا كان ھناك ما یكفي من 

-3قدرتھا على تمویل بین . وذكرت البنوك المصرفي دینار كویتي خالل  ملیار 5
.السنوات الثالث المقبلة  

• للقطاع الخاص بإدارة  لسماحتخطط الكویت لتمریر التشریعات التي من شأنھا ا 
من تطبیق الخصخصة المباشرة. وستظّل إدارة  والمطار بدًال الموانئ التجاریة 
.المطار مع الحكومة  

• ٪ في كانون الثاني/ینایر (كانون 3.3ت زاد معدل التضخم في الكوی 
٪) بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائیة والمفروشات باإلضافة 3.0األول/دیسمبر: 

.٪2.8إلى ارتفاع تكالیف الرعایة الصحیة. وارتفع معدل التضخم األساسي الى   
• تعتبر وكالة "مودیز" أّن ھناك انعكاس محدود لتحذیر دول مجلس التعاون  

: نظًرا إلى أن السیاح من دول مجلس لبنانمواطنیھا بعدم السفر إلى الخلیجي ل
، بما في 2015٪ فقط من إجمالي الوافدین في العام 1.6التعاون الخلیجي یمثّلون 
.ذلك المغتربین اللبنانیین  

• على أن تكون الدفعة األولى  2018في العام  السكك الحدیدیة في عمان سیبدأ بناء 
، وفقًا رئیس الشؤون التجاریة في السكك 2020مل في العام من الشبكة جاھزة للع
.الحدیدیة في عمان  



	

	 	 	
	

• سنوات من إطالقھا، تشّكل الخدمات المصرفیة اإلسالمیة في سلطنة عمان  3بعد  
لایر عماني من  ملیار 2.25٪ من إجمالي القطاع المصرفي في عمان مع 7.45

.األصول اإلجمالیة  
• فرص شراء بقیمة  450للتنمیة، ستتاح أكثر من  قطروفقًا لمسؤول في بنك  

للشركات لایر قطري من الجھات الحكومیة وشبھ الحكومیة  ملیار 3تتجاوز 
.في غضون عام الصغیرة والمتوسطة  

• - 2015دوالر في العام  ملیار 19.09إلى  الدین اإلجمالي في قطروصل   من  
ودیون الشركات  والرملیار د 8.24إصدارات السندات الحكومیة بقیمة دوالر 

".دوالر، وفقا ألبحاث "سیكو ملیار 10.85التي وصلت إلى   
•  5لمدة  تقدیم مقترحات لقرض البنوكمن  المملكة العربیة السعودیةطلبت  

دوالر، بحسب وكالة رویترز. وسیكون ھذا أول اقتراض  ملیار 8و 6سنوات بین 
.من عقد أكثرأجنبي كبیر منذ   

•  السعودیةوأضافت الحكومة  ضغطًا على خلق فرص العملیشّكل تراجع النفط  
في العام  103000موظف جدید لجدول الرواتب العام مقارنة مع  93000فقط 
– 2009إلى أدنى مستوى لھ منذ العام  النمو. في القطاع الخاص، تباطأ 2014  

موظف غیر سعودي على رواتب موظفیھا في  369000وأضافت الشركات 
.أقل من السعودیین مما كان قبل عام وھو عدد43000ظفت ، وو2015العام   

• في البالد رابع  النظام المصرفي، صنف السعوديوفقًا لمحافظ البنك المركزي  
أفضل نظام على الصعید العالمي من قبل "مؤسسة فیتش"، بعد أسترالیا وكندا 

.وسنغافورة  
• ملیار  171ى إل مجموع الدیون الصادرة في دول مجلس التعاون الخلیجيوصل  

ملیار دوالر في  143.5دوالر في السندات الحكومیة و ملیار 27.5دوالر (
القروض التجاریة الطویلة األجل من قبل الشركات) وتمثل المملكة العربیة 

٪ من إجمالي القروض التي 44٪ و35السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة 
.، وفقا ألبحاث "سیكو"2015صدرت في العام   

• ت رویترز أن الھند وبعض دول الشرق األوسط كانت ضمن المناقشات وذكر 
وتستورد الھند حوالي خمسي احتیاجاتھا  برنامج النفط مقابل الغذاء.حول 

النفطیة، وحصة كبیرة منھا من الشرق األوسط. ھذا البلد ھو أیضا أكبر منتج 
.لألرز والقمح بعد الصین، مع مخزونات كبیرة  

اإلمارات العربیة المتحدةنظرة معّمقة حول   
• للشركات توّصل االتحاد مصرف اإلمارات العربیة المتحدة إلى اتفاق للسماح  

 عن والتوقفإلعادة ھیكلة الدفعات المستقبلیة،  المدیونة الصغیرة والمتوسطة
  مرحلة خالل الدفع



	

	 	 	
	

• في  لمشاریع البنیة التحتیةدرھم إماراتي  ملیون 470حول  أبو ظبيتستثمر  
.طق الجنوبیة من المدینة، وفقًا لبلدیة أبو ظبيالمنا  

•  100000أن البلد قد تلقت حول  اإلمارات العربیة المتحدةكشف وزیر بارز في  
.منذ بدایة الحرب في سوریا، مًما أدى إلى تضاعف عدد السوریین سوري  
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