
							
	

2016 مارس/آذار 20األسبوعي، االقتصادي التعلیق  
التطورات العالمیة  

 
 ارتفعتحتى أتى إعالن مجلس االحتیاطي الفیدرالي، ثم  العالقكانت األسواق في نوع النشاط 

، وبخاصٍة األسواق الناشئة حیث یظھر أّن العواقب األمریكي اإلحتیاطي بقرار محتفلة بشدة
التفاؤل العالمي إلى منطقة الشرق  إمتد. وصعبةستكون  الفائدة أسعارالمترتبة على دورة تشدید 

مخزونات النفط الخام في الوالیات المتحدة  أن بلغت أسعار النفط بعد تماسكاألوسط بفضل 
لبرمیل.  ملیون 3.2لتي كانت برمیل أقل بكثیر من التوقعات ا ملیون 1.3  

قیمة الجنیھ. تخفیضوالبارز كان في مصر حیث أعلن البنك المركزي ا  
تراجع الدوالر بشكل كبیر بعد قرار مجلس االحتیاطي الفیدرالي. ،في سوق العمالت  

ةالتطورات العالمی  
الوالیات المتحدة  

• ً  مجلس االحتیاطي الفدرالي االحتیاطي الفیدرالياتخذ   ً  موقفا محافظًا على  مرنا
٪، مغیًّرا اتجاه االرتفاعات 0.5٪ إلى 0.25 یتراوح بینفي نطاق  الفائدةمعدل 

المستقبلیة. وللمرة األولى منذ األزمتین اآلسیویة والروسیة في أواخر التسعینات، 
یأخذ بنك االحتیاطي الفیدرالي في االعتبار الظروف العالمیة في قراره. وقد 

كونان تة سرفع أسعار الفائد دورتینأعلنت تسعة أعضاء تابعة للجنة الفیدرالیة أن 
.ان ھذا العامتكافی  

• باستثناء الغذاء  مؤشر أسعار المستھلكین األساسي في الوالیات المتحدةارتفع  
٪ على أساس سنوي في 2.3٪ على أساس شھري و0.3والطاقة، بنسبة 

، بعد أن 2012شباط/فبرایر، وھي أكبر زیادة على أساس سنوي منذ أیار/مایو 
نون الثاني/ینایر.٪ على أساس سنوي في كا2.2سّجل   

• - اإلنتاج الصناعي األمریكيتراجع   ٪ في شباط/فبرایر، وتم تعدیل نمو 0.5
.٪0.8٪ إلى  0.9أضعف خالل كانون الثاني/ینایر  من   

•  19000 إلى تراجعالبعد  265000لتبلغ  7000 طلبات إعانات البطالةارتفعت  
جدیدة ال طلباتال ظلتعام. و 40 خالل ھاأدنى معدالتلتحقق األسبوع السابق، 

. 1973عام المنذ  مدةألكثر من سنة، وھي أطول  300000تحت   
• دوالر  ملیار 125.3إلى  الربع الرابع في عجز الحساب الجاري األمریكيتقلّص  

ذا الرقم من أعلى ملیار دوالر). ویعتبر ھ 129.9(في الربع الثالث:  أمریكي
ضعیفة. الظروف العالمیة بسبب قوة الدوالر وال 2009عام الالمعدالت منذ 

دوالر  ملیار 133.7الربع الرابع إلى  انخفض العجز في السلع والخدمات في
ملیار دوالر). 138.6(في الربع الثالث:  أمریكي  



	 	 	
	

• -مبیعات التجزئة في الوالیات المتحدة انخفضت   فبرایر بعد شباط/٪ في 0.1
- تراجعھا .ینایرشباط/٪ في 0.4  

• نقطة في آذار/مارس، لیبلغ إلى  1.7المستھلك  ثقةل میشیغانمؤشر وانخفض  
، وھو أدنى مستوى منذ تشرین األول/أكتوبر وثالث انخفاض شھري على 90

 مؤشر المؤشرات القیادیة للكونفرس بوردالتوالي. وفي ھذه األثناء، تراجع 
٪ في شباط/فبرایر للمرة األولى في ثالثة أشھر.0.1بنسبة   

أوروبا  
• ٪ على 2.8٪ على أساس شھري (2.1 الصناعي في منطقة الیورواإلنتاج ارتفع  

-أساس سنوي) في كانون الثاني/ینایر، لیلغي االنخفاض الذي كانت نسبتھ  0.5 ٪
)- ٪ على أساس سنوي) في شباط/فبرایر.0.1  

•  ملیار 6.2في كانون الثاني/ینایر إلى  الفائض التجاري في منطقة الیوروتراجع  
.2015یورو في كانون الثاني/ینایر  یارمل7.1یورو، بعدما كان   

• -إلى  التضخم في منطقة الیوروانخفض   ٪ على أساس سنوي في 0.2
٪ في كانون الثاني/ینایر ویرجع ذلك أساًسا 0.3شباط/فبرایر، بعد زیادة بنسبة 

.إلى انخفاض أسعار الطاقة  
• - أسعار المنتجین في ألمانیاانخفضت   ، ٪ على أساس سنوي في شباط/فبرایر3

-وذلك بعد انخفاض  ٪ في كانون الثاني/ینایر.2.4  
• ٪ 2.1، بما في ذلك العالوات، مجموع األرباح للعمال في المملكة المتحدةارتفع  

٪ في الربع الرابع. أبقى 1.9كنت في األشھر الثالثة حتى كانون الثاني/ینایر من 
 األصول عندلشراء  المبلغ٪ و 0.5سعر إعادة الشراء الرئیسي عند  بنك انجلترا

ملیار باوند في آذار/مارس. 375  
آسیا والمحیط الھادئ  

• ٪ من 4سیكون في حدود  في الصین العجز الماليأن  مصادر شبھ رسمیةأعلنت  
الناتج المحلي اإلجمالي. ومع ذلك قد یكون اتساع الفجوة بین النفقات واإلیرادات 

.في الصین أكبر من ذلك بكثیر  
• ٪ على أساس سنوي في 13.3 الصینفي   M2عرض النقود ارتفع  

.٪14شباط/فبرایر، متراجًعا عن ارتفاع كانون الثاني/ینایر الذي كانت نسبتھ   
• دوالر في  ملیار 8.5إلى  االستثمار األجنبي المباشر في الصینتراجع  

–دوالر في كانون الثاني/ینایر، وتراجع  ملیار 14.1شباط/فبرایر بعدما كان   
% على أساس سنوي.1.3  

• ٪ على أساس 3.6 مدینة صینیة كبرى 70أسعار المساكن الجدیدة في ارتفعت  
سنوي في شباط/فبرایر، وھو أسرع معدل نمو في سنتْین، بعد ارتفاع كانون 

.٪2.5الثاني/ینایر   



	 	 	
	

• لالقتصاد، وفتح  نظرتھ خفض ھسیاستھ النقدیة دون تغییر ولكن بنك الیابانترك  
.الباب أمام المزید من التسھیالت  

• ینایر في كانون الثاني/٪ على أساس شھري 15 طلبیات اآلالت الیابانیةارتفعت  
.دیسمبركانون األول/٪ في 1 بعدما كانت نسبتھا  

• في كانون ٪ على أساس شھري 1.5 مؤشر النشاط الصناعي في الیابانارتفع  
- مع نسبةدیسمبر كانون األول/ منخفًضا في بعدما كانینایر الثاني/ 0.6٪.  

• المیزان ل ، حیث سجّ 2016عام الفي بدایة  ضعیفة ادرات الیابانصاستمرت  
نخفاض أكبر في الواردات ا منفبرایر، شباط/في  ملیار ین 166.07 التجاري

. من االرتفاع في الصادراتبدًال   
• ٪ على أساس سنوي من 5.2في شباط/فبرایر إلى  معدل التضخم في الھندتراجع  

تراجع أسعار المواد الغذائیة.  مع٪ على أساس سنوي كانون الثاني/ینایر، 5.7  
• - مؤشر أسعار الجملة في الھندانخفض   ٪ على أساس سنوي في 0.9

شباط/فبرایر، وھو معدل أقل قلیًال من تراجع كانون الثاني/ینایر الذي كانت نسبتھ 
- 1.1٪.  

• ملیار دوالر في شباط/فبرایر، وھو تحسن من  6.5 يالعجز التجاري الھندن كا 
  ملیار دوالر. 7.7عجز كانون الثاني/ینایر الذي بلغ 

• ٪ في شباط/فبرایر (كانون الثاني/ینایر: 4.1بنسبة  معدل البطالة الكوریة ارتفع 
.2010٪)، وھو أعلى معدل منذ العام 3.5  

• ٪ على أساس سنوي في 2.1 فطیة في سنغافورةالصادرات المحلیة غیر الننمت  
-شباط/فبرایر، بعد انخفاض كانون الثاني/ینایر الذي بلغ  9.9٪.  

• ٪ بعدما كان 5.8في شباط/فبرایر، وانخفض إلى  معدل البطالة األسترالیةتحسن  
.٪ في كانون الثاني/ینایر، على الرغم من أن التوظیف متوقّف6  

• ٪، وھو على التوالي خفض 6.75سعر الفائدة الرئیسي إلى  بنك اندونیسیاخفض  
.نقطة أساس الثالث 25معدل   

• ٪ على أساس ربع سنوي في 0.9بنسبة  الناتج المحلي اإلجمالي في نیوزیلندانما  
.2015، وھي نفس نتیجة الربع الثالث من العام 2015الربع الرابع من العام   

اإلنتاج الصناعي في أوروبا  إرتفعإذ مفاجأتین:  كان ھناك: في األسبوع الماضي الخالصة
بیانات من آسیا أن وتؤكد للغایة.  حذراً  أنھ الذي اعتُبر بیانبنك االحتیاطي الفیدرالي  وأصدر

آثار المنشطات  بعد انحساراألسواق المالیة، وستبقى االقتصاد العالمي ال یزال في حالة ركود 
البنوك المركزیة  وبیانات. ومن الواضح أن اإلجراءات معاكسة لتوقعات النقدیة، عرضة

 عائد وذاتأعوام  10 بعد تستحقسندات شركات  بحوزتھالمستثمر الذي فا، تمامً  متضاربة
ً ربح أنھ سیتقاضى جیداً  یعلم٪ 0.5 بنسبة ً سلبی ا إلى  یعود أن التضخم سوف إذا كان یعتقد فعًال  ا
في جمیع أنحاء العالم تشیر إلى أن األسواق  الفوائد تبادلبضع سنوات. والواقع أن  بعد٪ 2



	 	 	
	

وسیعتمد دة عقود قادمة. ا لع٪ لسنوات وأحیانً 1أقل من  إلى أسعار الفائدةأن تصل تتوقع 
 إصالحات سریعة في الطلبالتوسع االقتصادي القوي في نھایة المطاف بدرجة أقل على 

شركات  ، تستقطبعلى سبیل المثالفالمشھد العالمي.  من بقيالھدر المالي الذي  على ترتیبو
توسع  یعیق القرض المتعثرو أفضل أماكن أخرىبشكٍل  یمكن استخدامھاأموال رؤوس  ضعیفة

قوانین حمایة العمال نقل رأس المال البشري وتمنع  السلیمة. قتصادیةاال القطاعاتاالئتمان إلى 
  لمشاریع جدیدة وأكثر ربحیة.

التطورات اإلقلیمیة  

• ، األمر الذي سیمكن لصنادیق االستثمار العقاريسوق  البحرینأنشأ سوق  
صنادیق االستثمار العقاري المرخص لھا من قبل البنك المركزي من أن تصبح 

اإلعالن عن  مدرجة ومتداولة من قبل المستثمرین في السوق الثانویة. وسیتمّ 
.المزید من التفاصیل وآلیات التداول الحقًا، وفقًا لبیان رسمي  

• األسبوع  نقطة أساس 150أسعار الفائدة من حیث  البنك المركزي في مصر رفع 
الماضي لوضع غطاء على الضغوط التضخمیة، بعد ثالثة أیام فقط من تخفیض 

٪، وارتفع سعر 10.75قیمة الجنیھ. وتم رفع سعر الفائدة على الودائع إلى 
.٪11.75االقراض إلى   

• جنیھ  7.73جنیھ مقابل الدوالر بعدما كانت  8.85إلى  قیمة عملتھا مصرخفضت  
بعد یومین من اعتماد سیاسة سعر صرف  8.78إلى  رفعتھیوم االثنین الماضي، و

 200أكثر مرونة. ومع خطوة یوم االثنین، ضخ البنك المركزي ما یقارب الـ 
.ر في النظام المصرفيدوال ملیار  

• زائر في كانون األول/دیسمبر وھو أدنى  440000 السیاحة في مصرلمست  
، وأكثر انخفاًضا من عدد 2015مستوى لھ منذ كانون األول/دیسمبر في العام 

سائح. ومع ذلك، تزاید عدد السیاح من  559000تشرین الثاني/نوفمبر الذي بلغ 
.في الشھر السابق 95000مقابل  116000منطقة الشرق األوسط إلى   

•  7قد كلفت البالد أكثر من  األزمة السوریةأن  األردنيكشف رئیس الوزراء  
. ومن ناحیة أخرى، خفض صندوق النقد الدولي 2011منذ العام  ملیار دوالر

٪، وھو أقل بكثیر من توقعات الحكومة 3.2معدل النمو في األردن ھذا العام إلى 
.٪3.7من   

• خفض على سلسلة من اإلصالحات التي تھدف إلى  الكویتيس الوزراء وافق مجل 
٪ على أرباح الشركات و"تسعیر" 10بما في ذلك فرض ضریبة  العجز المالي

-بعض السلع والخدمات العامة  م أي تفاصیل أخرى حول التنفیذ. ومن بین قدّ تُ  ولم
السماح  مختلف تدابیر اإلصالح األخرى في تقریر مجلس الوزراء المذكور:

٪ من المشاریع المشتركة بین القطاعین العام 50للمواطنین بتملّك ما یصل إلى 



	 	 	
	

والخاص، وإصالح سوق العمل ونظام الخدمة المدنیة، وجعل القطاع العام أكثر 
كفاءة من خالل ربط األجر باإلنتاجیة. وقبل ذلك، أفاد محافظ البنك المركزي إلى 

تغییر إذا لم تتخذ أي خطوات للحد من العجز في  أن السیاسة النقدیة قد تحتاج إلى
.المیزانیة  

•  3.95٪ على أساس سنوي لیصل إلى 28بنسبة  العجز المالي في لبنان ازداد 
 ملیار 1 ، على الرغم من االنخفاض حوالي2015دوالر أمریكي في العام  ملیار

 أرقام قراءةدوالر في تكالیف الطاقة، مع انخفاض عائدات الضرائب قلیًال. یجب 
تّم تعزیز اإلیرادات عن طریق تحویل إیرادات  حیث عجز العام الماضي بعنایة

. واحدة دفعة اتصاالت متراكمة  
• عن طریق شراء الدیون  النظام المصرفي اللبناني سوق الدین الحكومي یدعم 

مباشرة وعن طریق شراء شھادات اإلیداع الصادرة عن مصرف لبنان. وبالتالي 
ولة المصرفیة المفتاح ألعباء خدمة الدیون الحكومیة، وفقًا لتقریر تشّكل السی

."مودیز"وكالة   
• برمیل  ملیون 29.4 إجمالي إنتاج النفط الخام والمكثفات في سلطنة عمانبلغ  

، وھي زیادة قدرھا یومي  برمیل ملیون 1.01عدل مب أيفي شباط/فبرایر، 
.2016٪ مقارنة مع كانون الثاني/ینایر 0.72  

•  (PPP) مشروع قانون الشراكة بین القطاعین العام والخاصلتقدیم  قطرتخطط  
إلى مجلس الوزراء خالل آب/أغسطس، على أمل من التمكن من تنفیذه بحلول 

.نھایة ھذا العام، وفقًا لمسؤول كبیر في الوزارة  
•  السیولةالمركزي أن البنك المركزي قد كثّف مراقبة  قطركشف محافظ مصرف  

.م وقد أصدر تعامیم لتحسین السیولة، دون الخوض في تفاصیل أكثرفي النظا  
• ٪ على أساس 3.3٪ على أساس شھري و0.6بنسبة  قطرفي  معدل التضخمارتفع  

٪ على أساس 0.4سنوي في شباط/فبرایر. وكانت تكالیف السكن والمرافق بنسبة 
٪ على أساس سنوي في حین ارتفعت أسعار المواد الغذائیة 5.7شھري و

٪ على أساس 1.3٪ على أساس شھري ولكنھا تراجعت 0.3المشروبات بنسبة و
.سنوي  

•  المساكنقیمة من ٪ 85٪ إلى 70 من القروض حد السعودي البنك المركزي رفع 
.ألولئك الذین یشترون المنازل  

•  10.22دون تغییر عند  إنتاج النفط الخام في المملكة العربیة السعودیةبقي  
ملیون برمیل یومیًّا  3شباط/فبرایر بینما أنتجت الكویت  برمیل یومیًا في ملیون

من النفط (لم تتغیر النسبة منذ كانون الثاني/ینایر) وضّخت اإلمارات العربیة 
برمیل یومیًا). ملیون3.13(كانون الثاني/ینایر:  برمیل یومیًا ملیون 2.78المتحدة   



	 	 	
	

• ٪ مقارنة 25بنسبة  ودیةقیمة العقود الممنوحة في المملكة العربیة السعتراجعت  
الربع الرابع، وفقًا لمؤشر البناء األھلي.  في ملیار لایر 45.6بالربع السابق لتبلغ 

لایر  ملیار 223.4إلى  2015وبذلك ارتفع إجمالي قیمة العقود الممنوحة في العام 
.٪ على أساس سنوي1.2سعودي، بزیادة   

• من  المملكة العربیة السعودیةللنظام المصرفي في  تصنیفھا "مودیز " راجعت 
مستقرة إلى سلبیة، مشیرة إلى ارتفاع مخاطر االئتمان من االنخفاض لفترة طویلة 

٪ من 2.5في أسعار النفط. وكان من المتوقع أن ترتفع القروض المتعثرة إلى 
.2015٪ اعتباًرا من أیلول/سبتمبر 1.4المتوسط المنخفض بنسبة   

العربیة المتحدةنظرة معّمقة حول اإلمارات   
• األسبوع الماضي، وذلك بھدف تعزیز  تمریر قانون النظام المالي لحكومة دبيتم  

الشفافیة باإلضافة إلى تحسین إدارة الموازنات الرأسمالیة والحكومة العامة. ووفقًا 
لبیان رسمي، "ینظّم القانون الجدولة والموافقة على القوائم المالیة والحسابات 

یاسات المالیة ومراجعة الحسابات واإلجراءات، ومؤشرات األداء الختامیة، والس
الرئیسیة لإلدارة المالیة، ومبادئ السجالت المالیة وتحسین إدارة المخاطر 
المالیة". وینطبق القانون على جمیع الجھات الحكومیة المدرجة في الموازنة 

ة التي تتلقى دعًما العامة، والھیئات الحكومیة ذات المیزانیات والكیانات المستقل
.مالیًّا من الحكومة  

• ٪ على أساس 11بنسبة  التجارة الخارجیة غیر النفطیة في أبو ظبيارتفعت  
٪ 10.5، والواردات بنسبة 2015درھم في العام  ملیار169.1سنوي لتصل إلى 

درھم. وكان أكبر شركاء الواردات التجاریین من  ملیار 119.3لتصل إلى 
٪) 22٪ من إجمالي الواردات)، المملكة العربیة السعودیة (33الوالیات المتحدة (

والیابان بینما من جانب الصادرات غیر النفطیة، فھناك المملكة العربیة السعودیة 
٪) في 13والصین ( ٪)31٪ من إجمالي الصادرات غیر النفطیة)، سویسرا (44(

.المراكز الثالثة االولى  
• ٪ على أساس شھري في شباط/فبرایر 0.22بنسبة  معدل التضخم في دبيانخفض  

-(كانون الثاني/ینایر:  2016 ٪ على أساس شھري)، وذلك بفضل انخفاض 0.34
٪ في أسعار المواد الغذائیة 0.68٪ في أسعار النقل وانخفاض بنسبة 2.79

٪، وشھدت قطاعات 1.43والمشروبات. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم 
٪ 4.83الفرعیة للمیاه والكھرباء والمیاه في األسعار بنسبة  التعلیم والمجموعات

٪ على أساس سنوي على التوالي.3.98و  
• الوجھة الرئیسیة للصادرات غیر النفطیة في  اإلمارات العربیة المتحدةوكانت  

: على الرغم من أنھا 2015سلطنة عمان خالل األشھر التسعة األولى من العام 
ادرات غیر النفطیة في سلطنة عمان، لتصل إلى ٪ من إجمالي الص19.8تمثل 



	 	 	
	

٪ على أساس 18.1إال أنھا تمثّل انخفاًضا بنسبة  ملیون لایر عماني 468.7
.سنوي  

• ٪ 13بنسبة  اإلنفاق غیر النقدي المحلي في دولة اإلمارات العربیة المتحدة ازداد 
قة . وبناًء على المعامالت االئتمانیة وبطا2015على أساس سنوي في العام 

السحب اآللي في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، فقد وجد أن اإلنفاق عن طریق 
-9اإلمارات العربیة المتحدة بقي ثابتًا بین  في اصدرتبطاقات  درھم  ملیار 10
٪ 9شّكل اإلنفاق في السوبرماركت عنصًرا رئیسیًّا في االستھالك (+ وشھریًّا، 

أكبر زیادة في  غذیة والمشروباتاأل على أساس سنوي)، في حین سجل قطاع
.٪ على أساس سنوي)23اإلنفاق (بزیادة   

• اإلمارات العربیة  2016في العالم للعام  البلدان األكثر سعادة تقریرصنّف  
عالمیًّا، وحصلت الدنمارك وسویسرا وأیسلندا على  28في المرتبة  المتحدة

.المراكز األولى على التوالي  
• ٪ على أساس سنوي لتصل 6.3بنسبة  عبر مطار دبيحركة المسافرین  ارتفعت 

.ملیون شخص في كانون الثاني/ ینایر ھذا العام 7.33إلى   

: بقلم  
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