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األسواق  
فعل األسواق سلبیًّا على الھجمات اإلرھابیة في بروكسل خالل أسبوع عید الفصح  كان ردّ 

ً حینما كان النشاط في البورصات الغربیة  ذلك امتّدت الخسائر الفادحة إلى جمیع . ومع  ضعیفا
مّما یؤكد وبصرف النظر عن  األسواق، حتى تلك التي تأثّرت قلیًال بالتقلبات األوروبیة،

 من األساسیات تقییم األسھم یفتقر الدعم  القویة من قبل البنوك المركزیة، أنّ  دخالتالت
أقل من األسواق  ولكن بوتیرة وًما في تراجع، . كما كانت األسواق اإلقلیمیة عماالقتصادیة 

 المالذ اآلمن بصفتھة في أسواق العمالت، ارتفع الدوالر على العمالت األساسیو . الناشئة 
، یرات التفجرفعت بعد انتشار األنباء عن أسعار الذھب، التي  في حین أنھت،  المؤقت

على الرغم من وجود مخزون كبیر في األسبوع بانخفاض. وظلت أسعار النفط مستقّرة تقریبًا 
.الوالیات المتحدة  

التطورات العالمیة  
  الوالیات المتحدة

• ٪ على أساس 1.4 في الوالیات المتحدة الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقيتوّسع  
 .٪2الربع الرابع، منخفًضا عن النمو في الربع الثالث الذي بلغ  ربع سنوي في

االستھالك، وعزز االستثمار السكني واإلنفاق الحكومي االتحادي النمو.  وعّزز
.سلبیًّاالمخزونات والتجارة واالستثمارات الثابتة غیر السكنیة  وأثّرت  

• ، الربع الرابع ٪ على أساس ربع سنوي في0.8إلى  نمو الدخل الفردي تباطأ  
 أنھى العاما أن االقتصاد ٪ مؤكدً 1.3منخفًضا عن النمو في الربع الثالث الذي بلغ 

.على مذكرة ضعیفة 2015  
• - الطلبیات الجدیدة على السلع المعمرة في الوالیات المتحدة انخفضت  2.8 ٪

- ما كانتفبرایر بعدشباط/على أساس شھري في   .ینایرفي كانون الثاني/٪ 4.9
- إذ انخفضت نسبة الطلباتالمجاالت  الضعف یسیطر على جمیعكان و 1.8 ٪
- الشحناتو -دائمة المخزونات ال٪. وانخفضت 1.1 0.3٪.  

•  بحسبشباط/فبرایر  في النشاط االقتصادي في الوالیات المتحدةتباطأ  
مؤشر البنك االحتیاطي الفیدرالي في  -شیكاغو، الذي انخفض إلى   بعدما  0.29
في كانون الثاني/ینایر. 0.41كان   
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• -بشكل كبیر في شباط/فبرایر  مبیعات المنازل القائمةانخفضت   ٪ على أساس 7.1
٪ على أساس سنوي) وذلك بسبب قلة المعروض في األجل 2.2شھري (+ 

٪ على أساس شھري في 2القصیر. وارتفعت مبیعات المنازل الجدیدة بنسبة 
.شباط/فبرایر، مّما یعوض االنخفاض خالل شھر كانون الثاني/ینایر  

• ، واستقّر المتوسط المتحرك 265000لتبلغ  6000 البطالة   ت اعاناتطلبا زادت 
. 268000د أسابیع عن 4لمدة   

أوروبا  
• یورو  ملیار 6.3إلى فائض الحساب الجاري الشھري في منطقة الیورو تراجع 

.یورو العام الماضي ملیار 8.6في كانون الثاني/ینایر، من   
• في  106.5في منطقة الیورو  مؤشر المؤشرات القیادیة للكونفرس بوردبلغ  

نقطة عن كانون الثاني/ینایر. 0.2شباط/فبرایر، منخفًضا   
• إلى  ZEW في آذار/مارس مع ارتفاع مؤشر ثقة المستثمرین في ألمانیا تحّسنت 

في شباط/فبرایر. 1بعدما كان  4.3  
• .10،6إلى  13،6لمنطقة الیورو من  ZEW مؤشر التوقعاتانخفض    
• في آذار/مارس بعدما كان  106.7لیبلغ  مال األلماني إیفومؤشر مناخ األعتقّدم  

في شباط/فبرایر مدعوًما بتقییم المؤشر الفرعي الحالي. 105.7  
• ٪ على أساس 0.3بنسبة  مؤشر أسعار المستھلكین في المملكة المتحدةارتفع  

سنوي في شباط/فبرایر، بنفس معدل في كانون الثني/ینایر وانخفض مؤشر الناتج 
-لمنتجین أسعار ا -٪ على أساس سنوي في شباط/فبرایر بعد تراجع 1.1 ٪ في 1

كانون الثاني/ینایر.  
• - مؤشر أسعار المنتجین في اسبانیا تراجع  ٪ على أساس سنوي في 5.7

-شباط/فبرایر مقارنةً مع  ینایر.٪ في 4.2  
 

:آسیا والمحیط الھادئ  
• ، باستثناء المواد الغذائیة الطازجة، مؤشر أسعار المستھلكین في الیاباناستقّر  

ا ل خطأ آخر ألبینومیكس الذي غاب حتى اآلن تقریبً فبرایر، وھو ما یمثّ شباط/في 
.كل أھدافھ  

• واحدة من  تراجع نقطةأن التصنیع  لشھر آذار/مارس مسح رویترز تانكانأظھر  
. وظلت المعنویات في قطاع الصناعة التحویلیة دون 6شباط/فبرایر لیصل إلى +
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كانون األول/سبتمبر عند مستویات متدنیة. وكانت معدات  15تغییر تقریبًا منذ 
.النقل القطاع الوحید الذي حقق تحّسنًا  

• نوي ٪ على أساس ربع س0.7 الناتج المحلي اإلجمالي في كوریا الجنوبیةازداد  
.٪ في الربع الثالث1.3مقارنة مع  الربع الرابع في  

• - اإلنتاج الصناعي في سنغافورةانخفض   ٪ على أساس سنوي في 4.7
.ینایركانون الثاني/٪ في 0.1 الزیادة التي بلغتشباط/فبرایر من   

• - في تایوان اإلنتاج الصناعي تراجع  فبرایر، شباط/٪ على أساس سنوي في 3.6
-وذلك بعد انخفاض  إلى ھذا االنخفاض  ویعود سببینایر كانون الثاني/٪ في 5.7
.اآلالت والمعداتالضعف في إنتاج   

• في  ٪ على أساس سنوي0.1بنسبة  في تایوان تجارة التجزئة ازدادت 
.ینایركانون الثاني/٪ في 6.9 ارتفاعھابعد  شباط/فبرایر  

 غیر ان مفاجآت كبیرة،  یخبّئتدفق بیانات األسبوع الماضي ضعیفًا ولم  كان: الخالصة
عدم من حالة أكدت تحدة والتضخم في الیابان، في الوالیات الم  رةللسلع المعم الطلبات

-العامالوضع األمني  بشأناالستقرار. وتسبّبت المخاوف  بسبب التداعیات السیاسیة  المتفاقمة
-المتحدةموسم االنتخابات التمھیدیة في الوالیات والسلبیة عبر االتحاد األوروبي   التفاؤلبإبعاد 

.البنوك المركزیة ر ولّدتھا تدابیالذي   

التطورات اإلقلیمیة  

• ٪ على أساس 2.9٪ على أساس شھري (+ 0.8بنسبة  التضخم في البحرینارتفع  
-فبرایر شباط/سنوي) في  . 2014ینایر كانون الثاني/وھو أعلى مستوى منذ  

٪ على أساس 6.8الكحولیة بنسبة وارتفعت أسعار األغذیة والمشروبات غیر 
.٪0.6سنوي في حین ارتفعت تكالیف اإلسكان والمرافق بنسبة   

• مذكرة تفاھم مع  المملكة العربیة السعودیةفي صندوق االستثمارات العامة ع وقّ  
في مجال الطاقة النظیفة  ملیار لایر 30 قیمتھا إلىتصل  اتمصر الستثمار

.والسیاحة ومشاریع قطاع اإلسكان  
• بعدما  2015عام الفي  ملیار دینار 22.8إلى  صافي الدین العام في األردنرتفع ا 

٪ من الناتج 84.2صافي الدین العام  بلغفي العام الماضي.  ملیار دینار 20.5 كان
.)٪80.8 :2014( 2015المقدر المحلي اإلجمالي   
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• ینایر. في كانون الثاني/٪ على أساس سنوي 7.6 نمو االئتمان في الكویت بلغ 
انخفاض االئتمان المقدم إلى  ملیون دینار كویتي مع 117االئتمان  وانخفض

.شراء األوراق المالیةوالقطاع المالي غیر المصرفي   
• . حالیًّا، یوجد الخام الخفیفمن كبیرة  حقول اكتشاف جدید من  الكویتأعلنت  

ملیون  3ا تنتج ملیار برمیل من احتیاطي النفط كما أنھ 102في الكویت ما یقدر بـ 
.یومیًّا برمیل  

• لدعم المشاریع دوالر أمریكي  ملیون 100بقیمة  قرًضا لبنانمنح البنك الدولي  
، المتعلقة باحتیاجات التعلیم المدرسي لالجئین السوریین، في حین كشف التعلیمیة

عن أن المشاكل السیاسیة في البالد تؤّخر حزمةً موافق علیھا مسبقًا تصل قیمتھا 
دوالر أمریكي  ملیون 373دوالر أمریكي. وتلقّت البالد أیًضا  ملیار 1حوالي إلى 

.على شكل قروض من البنك اإلسالمي للتنمیة لتمویل مشاریع البنیة التحتیة  
• ٪ على أساس سنوي لتبلغ 27.3 تدفقات رؤوس األموال إلى لبنانانخفضت  

سع عجز میزان ، في حین اتّ 2016ملیون دوالر في كانون الثاني/ینایر 589
 280: 2015(كانون الثاني/ینایر  ملیون دوالر أمریكي 790المدفوعات إلى 

.دوالر أمریكي)، وفقًا لتقریر صادر عن بنك عودة ملیون  
•  لتبلغ٪ على أساس سنوي 40.6بنسبة  قیمة المعامالت العقاریة في لبنانارتفعت  

-ینایركانون الثاني/دوالر في  ملیار 1.4 . وكان متوسط قیمة 2016فبرایر شباط/
٪ على أساس 11.9دوالر أمریكي، بزیادة  149058 ة الواحدةالصفقة العقاری

-كانون الثاني/ینایرسنوي من  . وفي الوقت نفسھ، كانت ھناك 2015شباط/فبرایر 
في لبنان  ممتلكاتھابیع تحاول كانت دول مجلس التعاون الخلیجي  تفید أنّ تقاریر 

-30 بنسبة أقل بـ .اشترت فیھ الممتلكاتن السعر الذي ٪ م40  
• األسعار  تؤثر علىالتي  غاز البترول المساللخفض الدعم  منعمان  تقترب 

.ا لوكیل وزارة النفط والغازالمحلیة للوقود، وفقً   
•  ٪25 بنسبة أسعار النفط بارتفاععن ثقتھ  نفط والغازلل عمانأعرب وزیر سلطنة  

ز حیّ  سیدخلبین أوبك والمنتجین من خارج أوبك   تجمیدالھذا العام إذا كان اتفاق 
.التنفیذ الشھر المقبل  

•  2016عام الفي  شحنات الغاز الطبیعي المسال٪ من 5حوالي  عمان جدولة تعید 
.بسبب ارتفاع الطلب المحلي لتولید الطاقة  

• ، والتي من قطرفي  ملیار لایر قطري 11بقیمة أعمال بناء محطة للطاقة بدأت  
غالون من الماء یومیًّا  ملیون 136میغاوات الكھرباء و 2،520تولّد  المتوقّع أن
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٪ في إنتاج 25٪ في انتاج الكھرباء الحالي وزیادة بنسبة 22أي زیادة بنسبة 
.المیاه  

• ٪ في العام 3.5ازداد بمعدل یقارب نمّو البالد أن السعودي أفاد زیر المالیة  
.العام أیًضا، وإن كان بوتیرة أقلّ الماضي، والتي من المتوقع أن یرتفع ھذا   

• توصیة بشأن  133أن نحو السعودي كشف محافظ الھیئة العامة لالستثمار العام  
للبالد قد تّمت الموافقة علیھا وأن ھذا المشروع سیُنفّذ في  تحسین القدرة التنافسیة

.غضون األشھر الستة المقبلة  
• -التضخم في السعودیة ارتفع   ٪ على أساس 4.2و٪ على أساس شھري 0.1

.٪ على أساس سنوي)4.3سنوي في شباط/فبرایر (كانون الثاني/ینایر:   
• إلنتاج  والنھائیة التمھیدیةقطاعات الالسعودیة االستثمار في  أرامكوستواصل  

على نحٍو سعار أن تُعّدًل األا ، وفقًا لرئیس التنفیذي للشركة، الذي یتوقع أیضً النفط
.بنھایة العام تصاعدي  

• عبر البنوك  سنداتالمن   ملیار لایر سعودي 20 السعودیة الحكومة أصدرت 
 ا لموقعوفقً سبع سنوات بین ثالث وخمس و تھا مدّ  راوح المحلیة وتت
).Maal"مال"(  

• ملیون منزل في  1.7في نحو  ًصانقأّن ھناك  سعودي بارزل أعمال  رج افاد 
المملكة العربیة في الریاض. وبشكٍل منفصٍل، وقّعت  130000والمملكة 

 10 ـمنزل على مدى السنوات ال 100000ا لبناء السعودیة وكوریا الجنوبیة اتفاقً 
ملیار لایر. 75بقیمة المقبلة في شمال الریاض   

• - دول مجلس التعاون الخلیجي في التكاملیؤدي یمكن أن   في التجارة  
-واالستثمارات والمؤسسات  والر لتصبح ملیار د 36 دعم االقتصاد من خالل إلى 

لـ "إرنست و  ا، وفقً 2030عام السادس أكبر اقتصاد في العالم بحلول  المنطقة
-http://www.ey.com/EM/en/Issues/Business(المصدر:  یونغ"

environment/ey-strength-in-unity .(  
• ٪ 7.2بنسبة  دول مجلس التعاون الخلیجيفي إیرادات الخدمات المصرفیة نمت  

ا لدراسة مجموعة بوسطن ٪ عن العام السابق، وفقً 3.0 منخفضةً ، 2015عام الفي 
 % 9.6إلى  نموووصل ال، الالئحةالبنوك العمانیة  وتصّدرتا. االستشاریة مؤخرً 

.٪ في األرباح10.5وفي اإلیرادات   
نظرة معّمقة حول اإلمارات العربیة المتحدة  

 



	

	 	 	
	Powered	by:	

	
Page	6	of	7	

• على أساس  ٪11.4 األصول األجنبیة في مصرف اإلمارات المركزيازدادت  
درھم في شباط/فبرایر. ونمت قروض البنك  ملیار 306.1سنوي لتصل إلى 

٪)، في حین بلغ العرض 7.4٪ في شباط/فبرایر (كانون الثاني/ینایر: 7.9بنسبة 
.٪)5.1٪ (كانون الثاني/ینایر: M2 4.2 النقدي  

• طاع القلدعم  قانون اتحادي 16 دولة اإلمارات إلصداروزارة المالیة في  تستعدّ  
المصرف المركزي والنظام  التي تخصبما في ذلك القوانین  وتعزیزه، المصرفي

النقدي وغسل األموال، والھیئة االتحادیة للخدمات المالیة، والخدمات المالیة، 
وقانون التأجیر، ورھن األصول المنقولة. ولم تقدم الوزارة أي تفاصیل إضافیة أو 

.جدول زمني  
• -٪ خالل كانون الثاني/ینایر8.3بنسبة  البنوك اإلماراتیةاالئتمان المحلي نما  

، وفق 2014٪ في العام 6.2، مقابل نمو بنسبة 2015تشرین الثاني/نوفمبر 
العام  في الربع الثالث درھم ملیار 2.42وزارة المالیة. وبلغت قیمة أصول البنوك 

ا سنویًّا بنسبة  .٪4.3الماضي، مسجلةً نمّوً  
• ٪ على أساس سنوي إلى 5.5 إلجمالي االسمي في أبو ظبيالناتج المحلي انما  

، وازداد الناتج المحلي 2015الربع الثالث من العام  درھم في ملیار 200نحو 
٪. والمست 3.9٪ مقابل نمو النفط بنسبة 7.1اإلجمالي غیر النفطي بنسبة 

لي المساھمة النسبیة في األسعار الحالیة لألنشطة غیر النفطیة في الناتج المح
.2014٪ في العام 49مقابل  الربع الثالث ٪ في65اإلجمالي   

• -ینایركانون الثاني/٪ على أساس سنوي في 3.3 معدل التضخم في أبو ظبيبلغ  
مجموعة الفرعیة والمیاه للالسكن وشّكلت قطاعات . 2016فبرایر شباط/

.٪ من ارتفاع في األسعار79.5والكھرباء   
• في الشھرین  ملیار درھم 68.5الـ  لة في دبيالمعامالت العقاریة المسجناھزت  

 آذار/مارس وحده 24صفقة في  170عن تّم اإلبالغ األولین من ھذا العام، بینما 
.من قبل دائرة األراضي واألمالك في دبي ملیار درھم 1.472بقیمة   

• على الرغم من و. توقیع عقد لتوسیع مبنى الركاب في مطار آل مكتوم الدولي تمّ  
 العام بحلول منتصف المشروع نتھيیأنھا لم تذكر قیمة الصفقة، من المتوقع أن 

2017.  
• دولة اإلمارات العربیة المتحدة ثاني وجھة دولیة األكثر شعبیة بالنسبة احتلت  

مؤشربعد مالیزیا، في  للمسافرین المسلمین، ماستركارد كریسنت  
ریتنغ العالمي  ). ویستند وجھة 130 صنّف الذي(2016عام لل للسیاحة اإلسالمیة 
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مثل توافر خیارات الطعام الحالل، والوصول إلى أماكن  مقاییسالمؤشر على 
متوافقة مع الشریعة اإلسالمیة، الالصالة، ومرافق المطار، وخیارات اإلقامة 

.وسھولة االتصال والربط الجوي والسفر بدون تأشیرة  

 


