
							
	

األسواق العالمیة  

2016 مارس/آذار 6األسبوعي، االقتصادي التعلیق  
األسواق  

سّجلت األسواق العالمیة أرباحھا لألسبوع الثالث على التوالي محقّقةً مستویات قیاسیة جدیدة 
شھرین على انحسار المخاوف من الركود، والتوقعات من التحفیز النقدي في أوروبا  خالل

والصین وتحّسن بیانات االقتصاد الكلي. حتّى عوائد سندات الخزانة األمریكیة باتت أكثر ثباتًا، 
كما تراجع العزوف عن المخاطرة. وتبعت أسواق األسھم اإلقلیمیة االتجاه العالمي واستفادت 

شھد الجنیھ اإلسترلیني بعض االنتعاش في حین ففي مجال العملة، أّما اش سوق النفط. من انتع
كانت العمالت الرئیسیة مستقرة نسبیًّا. ویتّجھ الذھب توّجھًا تصاعدیًّا، متمّسًكا بقناعة مفادھا أّن 

إجراءات البنك المركزي سوف تستنزف قیمة النقود الورقیة.  
 التطورات العالمیة

المتحدةالوالیات   

•  بعدما كانتفبرایر /في شباط 242000بنسبة  التوظیف غیر الزراعيازداد  
ا على أن سوق العمل ال یزال مرنً  ةً ینایر، مؤكد في كانون الثاني/ 172000

.الغامضةتوقعات الالرغم من االضطراب المالي العالمي و  
• وانخفض . 278000 لتبلغ 6000 طلبات تعویض العاطلین عن العمل ارتفعت 

قریبًا من الحّد  270250إلى  272000من  أسابیع 4توسط المتحرك لمدة الم
.2015الوسط منذ الربع الثاني من العام   

• المؤشرارتفع   ینایر /الثانيفي كانون  48.2من   اإلنتاج الصناعي لمعھد إدارة 
ومع  .على التواليالخامس شھري ال ارتفاعھ مسّجًال فبرایر، شباط/في  49.5إلى 

الصناعي  المؤشر غیرانخفض ونكماش. اال مجاالتفي متّدني ذلك، فإنھ ال یزال 
في  53.4 لیبلغنقطة  0.1 انخفاًضا ھامشیًّا بمعّدل  إدارة اإلنتاج لمعھد
.فبرایرشباط/  

• النشاط االقتصادي ال  الصادر عن بنك االحتیاطي الفیدرالي ”الكتاب البیج“ حسب 
المناطق من أوائل كانون الثاني/ینایر حتى أواخر یزال یتوّسع في غالبیة 

المناطق وداخل القطاعات. وزاد  معظموتیرة مختلفة في بشباط/فبرایر ولكن 
سوق العمل تحّسن ، وثابتًااالستھالك في معظم المناطق، وكان النشاط الصناعي 

بشكٍل واضح. نمو األجوراوت فتو  
• - الزراعي في الساعةاألعمال غیر  نتاجاإلوانخفض   ٪ على أساس ربع 2.2

، متحّسنًا قلیًال بعد انخفاضھ في الربع 2015الربع الرابع من العام  سنوي في
أّما  ٪.3.3٪ بعدما كان 3.2الثالث في حین بلغ النمو في مؤشر ساعات العمل 

٪ في الربع الرابع، مما یعني زیادة في 1.1فارتفع بنسبة  التعویض في الساعة
.٪3.3 بنسبةتكالیف وحدة العمل   



	

	 	 	
	

• ینایر، في كانون الثاني/٪ على أساس شھري 1.6 طلبات السلع المعمرةارتفعت  
٪، وھي 4.7أشھر. وارتفعت طلبیات السلع المعمرة بنسبة  3 منذوھي أول زیادة 

أكبر زیادة منذ نحو عام، في حین ارتفعت طلبیات السلع الرأسمالیة األساسیة 
.٪1.3الطلبیات الجدیدة بنسبة  بلغتباستثناء الدفاع، و٪. 3.4  

• ٪ على أساس شھري Black Knight( 0.1مؤشر أسعار المنازل ( ارتفع 
یذكر عن شھر دیسمبر دون تغییر كانون األول/سنوي في  ٪ على أساس5.5و

.نوفمبرتشرین الثاني/  
• في كانون  106٪ لبلغ 2.5بنسبة  وعود بیع المنازل القائمةمؤشر انخفض  

ینایر كانون الثاني/وھو أدنى مستوى لھ منذ  106.8الثاني/ینایر بعدما كان 
2015.  

• - الناتج المحلي اإلجمالي في البرازیلانكمش   كما  2015عام ال٪ في 3.8
لھ . وكان أسوأ أداء ملیون عامل1.5أكثر من  فصل وقد تمّ انخفضت االستثمارات 

.2015عام الفي  20المجموعة  دول بینمن   
أوروبا  

• ٪ على أساس سنوي في كانون 5 في منطقة الیورو M3 مؤشر عرض النقدبلغ  
٪ على أساس سنوي في كانون األول/دیسمبر.4.7الثاني/ینایر بعدما كان   

• -إلى  معدل التضخم في منطقة الیوروانخفض   ٪ على أساس سنوي في 0.2
-شباط/فبرایر بعدما كان  ٪ على أساس سنوي في كانون الثاني/ینایر نتیجة 0.4
.انخفاض أسعار السلع  

• ٪ في كانون الثاني/ینایر، 10.3إلى  بطالة في منطقة الیورومعدل الانخفض  
٪ في كانون األول/دیسمبر.10.4مقابل   

• - مؤشر أسعار المستھلكینانخفض   ٪ على أساس سنوي في كانون 2.9
-الثاني/ینایر وھي نسبة قریبة من نسبة كانون األول/ دیسمبر التي بلغت  3.0.%  

• بنسبة  ة المتحدة على الصعید الوطنيمؤشر أسعار المنازل في المملكارتفع  • 
٪ على أساس شھري في شباط/فبرایر، وھو نفس معّدل كانون الثاني/ینایر.0.3  

• -إلى ) Halifaxمؤشر أسعار المنازل في المملكة المتحدة "ھالیفاكس" ( انخفض  1.4 %
والذي عد االرتفاع الذي سّجلھ في كانون الثاني/ینایر بعلى أساس شھري في شباط/فبرایر 

%.1.7بلغ   
• ٪ على أساس شھري في كانون الثاني/ینایر 0.7بنسبة  مبیعات التجزئة األلمانیةارتفعت  

٪ على أساس شھري في كانون األول/دیسمبر.0.6بعد ارتفاعھا بنسبة   



	

	 	 	
	

• ٪) 0.7٪ على أساس سنوي (1.5 قروض البنك للشركات غیر المالیة في ألمانیاارتفعت  
-على أساس شھري. انخفضت القروض لألسر  ٪ على أساس شھري ولكنھا ارتفعت 0.1

.٪ على أساس سنوي2.7  
آسیا والمحیط الھادئ  

• ٪ لدعم 17٪ لتصبح 0.5بنسبة  البنك المركزي الصیني نسبة االحتیاطيخفّض  
.ملیار دوالر من النقد 100االقتصاد وضّخ   

• ٪، 7.0و٪ 6.5تحقیق نمو بین إلى  سنوات 5الصینیة الجدیدة لمدة الخطة تھدف  
بح صیقد  ،. ومع ذلكةالمؤھلمحاربة البطالة وإعادة ھیكلة الصناعات غیر إلى و

لخیارات السیاسیة الصعبة التي من شأنھا تعزیز لخطط ال مع تجنّبا وھمیًّ  األمر
.التحدیات التي تنتظرنا وتخفیفالنمو   

• في كانون ٪ على أساس شھري 3.7 لصناعي في الیاباناإلنتاج اارتفع  
- الذي بلغ تراجعال عاكًساینایر، الثاني/  وشّكلت .دیسمبرفي كانون األول/ 1.7٪

یقّود  ارتفاع الین زالیال في حین الرئیسي،  المحّركااللكترونیات واآلالت 
.اإلنتاج  

• - الیابان في التجزئة مبیعات انخفضت   تراجعال بعد ،على أساس سنوي٪ 0.1
- الذي بلغ  غیر الیابانیین المستھلكین وال یزال .دیسمبركانون األول/ في٪ 1.1
.المضطربة المالیة سواقلألو منخفضة حقیقیة أجور إلنفاق مستعدین  

•  في سنوي أساس على٪ 0.2 بنسبة الیابان في مؤشر البدء في بناء المنازل ارتفع 
- بلغبعد االنخفاض الذي  ینایركانون الثاني/  .دیسمبركانون األول/ في٪ 1.3

غیر  اإلسكان قطاع یزال ال ،ةمتوقعال غیر اإلیجابیة األخبار من الرغم علىو
.نشط نسبیًّا  

•  ربع أساس على٪ 0.6 إلى أسترالیا في اإلجمالي المحلي الناتج نمو تراجع 
الربع الثالث. في٪ 0.9 بعدما بلغ 2015الربع الرابع من العام  في سنوي  

•  إلى مستقرّ  من للصین االئتماني تصنیفال ھا فيتوقعات "مودیز" وكالةغیّرت  
 األجنبیة، العمالت احتیاطیات وانخفاض المالي الموقف ضعف إلى ةً مشیر ،سلبيّ 
 للقیام الكافي الوقت أعطى االحتیاطیات ھذه من الھائل الكم أن أّكدت ذلك ومع
.االقتصادیة المشاكل معالجةبو صالحاتبإ  

•  في سنوي أساس على٪ 1.3 إلى الجنوبیة كوریا في التضخم معدل ارتفع 
 انخفاض من الرغم وعلى .ینایرفي كانون الثاني/ ٪0.8 بعدما بلغ فبرایرشباط/
.تستقرّ  األسعارفإّن  المستھلك، ثقة  



	

	 	 	
	

•  أطول ووھ التوالي، على عشر الرابع للشھر الجنوبیة كوریا صادرات انخفضت 
 في سنوي أساس على٪ 12.2 الصادرات تقلّصت. الحدیث التاریخ في تسلسل
٪18.8 الذي بلغ ینایركانون الثاني/ انخفاض بعد فبرایرشباط/  

• - الجنوبیة كوریا في الصناعي اإلنتاج انخفض  في  سنوي أساس على٪ 1.9
- التي بلغت دیسمبرمتحّسنًا عن نسبة كانون األول/ ینایر،كانون الثاني/ 2.2٪. 

 إحباطفي  العالمي الطلب ضعف وكذلك والیابان الصین في المنافسةوتستمّر 
.النشاط  

• - الجنوبیة كوریا في التجزئة مبیعات انخفضت  في  شھري أساس على٪ 1.4
- نسبة بكثیر أسوأ ینایر،كانون الثاني/ .دیسمبركانون األول/ في٪ 0.1  

 تھقدر المتحدة، الوالیات في الزراعیة غیر الرواتب وھو مؤشر ھم،األ مؤشرال أثبت: الخالصة
 یحتاج إلیھا التفاؤل من جرعة بالتاليَحقن و العام، مطلع في الذي ظھر ضعفال مقاومة على

، تتبع الخطیة النماذج على االقتصادیة التوقعات تستند حین في ذلك، ومع. بصورة مختلفة
 تحسنیسبب  لماذاویفّسر ذلك . خطیة غیر دینامیكیة الحاسمة المراحل في المالیة ألسواقا

ّ  طفیف .وأسعار السلع المالیة األصول على كبیرة نعكاساتا انسبیً  

 العالمي االنتعاش یستعید حتى ،مستقر غیر العالمیة األسواق في الوضع ، سیبقىجوھرال في
.النقدیة الحیل نحو بشدةتمیل  سیاساتلل ستجاباتاال وما دامت قّوتھ  

التطورات اإلقلیمیة  

•  قائمة على السعودیة للملكة العربیة  Aa3 تصنیف "مودیز" وكالة وضعت 
 والكویت المتحدة العربیة اإلمارات دولة وكذلك ،محتملیض لتخف المراجعة
 االستثمار درجة دون ،BA1 إلى واحدة درجة البحرین تصنیف ضتوخفّ . وقطر

.التخفیض من لمزید المراجعة قائمة على التصنیفوأبقت   
•  في دوالر ملیار 16.53 إلى مصر في األجنبي النقد احتیاطي صافي ارتفع 

 بلغت نسبة ،منفصلٍ  بشكلٍ  ).أمریكي دوالر ملیار 16.48: ینایر( فبرایرشباط/
 جنیھ تریلیون 1.912 لیصل سنوي أساس على٪ M2 17.4 النقدي المعروض

.ینایركانون الثاني/ نھایة في  
• -1.2 حوالي مصر في السیاحة عائدات انخفضت   تحطم بعدملیار دوالر  1.3

.الوزراء لرئیس اوفقً  الماضي، أكتوبرتشرین األول/ في طائرةال  
•  ،سنوات 5 المخطط لمدة الخزانة سندات إصدار الماضي االثنین یوم مصر ألغت 

 وبلغ. 2014 أغسطسآب/ منذ لمبیعات الخزانة عملیة ألي األول لغاءاإل وھو
 إلى لیصل أساس نقطة 21 من أكثر سنوات 10الـ  سندات على العائد متوسط
 15 في السابق المزاد في٪ 15.788 بعدما كان االثنین یوم٪ 15.999
.المالیة لوزارة اوفقً  فبرایر،شباط/  



	

	 	 	
	

• في كانون  دوالر ملیون 411.8 إلى مصر في السویس قناة عائدات نخفضتا 
.دیسمبركانون األول/ في أمریكي دوالر ملیون 429الثاني/ینایر بعدما كانت   

• وفاء بالتزاماتھا ال على البلد قدرةن حیث م العراق توقعاتالنظر في  فیتشأعادت  
 عجزوال النفط أسعار انخفاض وشّكلالعمالت األجنبیة.  منة األجل لالمالیة الطوی

 وراء الرئیسي الدافع ةالعالی الحكومیة الدیون ظل فيفي الحساب المالي الحالي 
.التعدیل ھذا  

•  قد للبالد الجنوبیة المنطقة من النفط صادرات أنّ  العراقیة النفط وزارة كشفت 
ّ  برمیل ملیون 3.225 إلى قلیًال  انخفضت  3.285: ینایر( فبرایرشباط/ في ایومیً
ّ  برمیل ملیون وتّم  فبرایر،شباط/ في دوالر ملیار 2.2 النفط عائدات وبلغت ).ایومیً
 عن طفیف بارتفاع للبرمیل، دوالر 23 سعر بمتوسط برمیل ملیون 93.54 بیع

.السابق الشھر في دوالر 22.21  
•  أساس على٪ 4.4 بنسبة الیابان الى الخام النفط من الكویت صادرات ارتفعت 

. ایومیًّ  برمیل 266000 أو ینایر،الثاني/في كانون  برمیل 8260000 إلى سنوي
.الخام النفط من الیابان واردات اجمالي من٪ 7.8 الكویت لتشكّ   

•  فھو: الدیون من للحد المالیة اإلصالحات لتنفیذ لبنان الدولي التمویل معھد دعا 
 الواحد للتر اسنتً  35 إلى اسنتً  20 من البنزین على الضریبة في الزیادة أن ریقدّ 
 المحلي الناتج من٪ 0.7 أو ،دوالر ملیون 320 عن یقلّ  ال ما دولّ ت أن اشأنھ من

 على المالیة دیونلل تضییق أي یستند ذلك، ومع. اإلیرادات إضافي في اإلجمالي،
 فيللجمھوریة  ئیسر انتخاب وانتخاب اإلقلیمیة التوترات تخفیف حّدة سیناریو

 على الضریبة رفع مثل أخرى، أمور بین من العام، ھذامن  األولالنصف 
.البنزین  

•  على٪ 17.8و سنوي أساس على٪ 58 بنسبة قطر في التجاري الفائض انخفض 
 تراجعت: ینایرفي كانون الثاني/ قطري لایر ملیار 7.25لیبلغ  شھري أساس

 انخفاض إثر٪ 17.94 قطري لایر إلى سنوي أساس على٪ 33.6 الصادرات
 وألمانیا المتحدة الوالیات من اوخصوصً ( الواردات ارتفعت بینما شحناتال

.قطري لایرملیار 10.69 لتبلغ سنوي أساس على٪ 10.1) وسویسرا والصین  
•  سنوي أساس على٪ 27.36 في قطر العقاري للقطاع المصرفي االئتمانازداد  

 ارتفعو. المركزي للبنك اوفقً  الماضي، العام في قطري لایر ملیار 125 لیبلغ
 ،2015 عامال في قطري لایر ملیار 660 إلى للبنوك المحلي االئتمان إجمالي

.2014 عامال في قطري لایر ملیار 586مرتفًعا عن مبلغ   
• أي ما  الماضي، العامملیار دوالر  3 وإیطالیا قطر بین الثنائیة التجارة المست 

.والتجارة االقتصاد لوزیر اوفقً  قطر، لدولة الخارجیة التجارة من٪ 2.8 یعادل  



	

	 	 	
	

•  ما مغتربوصل استھالك ال: صارخ تناقض قطر في الفردي المیاه استھالك یقّدم 
استھالك  نسبة كانت حین في ،2014 عامال في المیاه من مكعب متر 76.8 معدلھ
. مكعب متر 569.7 إذ بلغت أعلى مرات 7 حوالي لمواطنینا  

•  أساس على٪ 2.4 السعودي المركزي البنك لدى األجنبیة األصول صافيتراجع  
على أساس  ینایرفي كانون الثاني/ سعودي لایر تریلیون 2.23٪ 18.2 و شھري
-سنوي .2012 عامال منذ لھ مستوى أدنى وھو   

•  اوفقً  العام، ھذا٪ 2 السعودیة العربیة المملكة في النمو غأن یبل المتوقع من 
 الدولي النقد صندوقنسبة  من وھذه النسبة أعلى. المركزي البنك في لمسؤول
.2016 عامال في فقط٪ 1.2أن تبلغ نسبة النمو  توقع الذي  

•  بأسعار العقاري الرھن" برنامج إلطالق السعودي المركزي البنك طخطّ  
 أن عن الكشف تمّ  ،تھأھلی أو حجمھ عن تفاصیللم تُقّدم  حینفي ": معقولة
على  العقار، قیمة من٪ 15سیدفع دفعة مسبقة نسبتھا  السعودي المنازل مشتري

 قبل من مضمونة إضافیة % 15 وستكون وكذلك ،٪70 التجاریة البنوك تقّدمأن 
.المالیة وزارة  

•  البنوك من طلبت السعودیة الحكومة أنّ  الماضي االسبوع رویترز وكالة ذكرت 
ملیار دوالر. 10 نحو یبلغ نأ یمكن كبیر دولي قرض تزویدھا مناقشة  

•  مكة صحیفة في ورد كما ،السعودیة العربیة المملكةالعمل في  لوزارة اوفقً  
 أفادتو. العام القطاع في مغارب عامل 65،000ما یقارب الـ  ھناك المكرمة،
 الخمس السنوات في منصب 5627 سعودةقامت ب أنھا المدنیة الخدمة وزارة

 غیر النساء مكان السعودیات النساءمن  3،367 تحلّ  حین في الماضیة،
.العام القطاع وظائف في السعودیات  

•  في٪ 12 من الماضي، العام في٪ 1 إلى السعودیة البنوك في الودائع نمو تراجع 
بشكل  الودائع البنوك نمو التقریر ویتوقع. مودیز وكالة لتقریر اوفقً  ،2014 عامال

 القروض نموانخفاض  مع المعتدل، اإلقراض نمو وصوًال إلى أكثر ھدوًءا
بعدما  ،2010 عامال منذ مستوى أدنى وھو ،٪5 إلى 2016 عامال في اإلجمالیة

.2015 عامال في٪ 8 كان  
•  الجھات مع محادثات السعودیة العربیة المملكة طیرانل تجري الھیئة التنظیمیة 

.رئیسھا وفق والمطارات، والریاض جدة في حرة مناطق إلقامة الحكومیة  
•  األصول من دوالر ملیار 46.4 لـ السیادیة الثروة مسحوبات صندوقارتكزت  

 اوفقً  ،في استثماراتھا سیولة األكثر القطاعات وعلى األسھم، على 2015 عامال في
 و منملیار دوالر  17 من أكثروتّم سحب  .”eVestment” بحاثاأل لشركة
 3.5و األمریكیة األسھم صنادیق من ملیار دوالر 10.5و العالمیة األسھم صنادیق
 الدخلسندات نحو  تدفقات وشوھدت. الناشئة األسواق أسھم من دوالر ملیار



	

	 	 	
	

 جذبت والتي المتحدة، الوالیات في وسندات الدخل الثابتة القصیرة األجل ةالثابت
.التوالي على أمریكي دوالر ملیار 3.3و دوالر، ملیار 2.7  

•  إلى فبرایرشباط/ في أوبك من اإلمدادات انخفضت رویترز، أجرتھ لمسح وفقا 
. ینایرفي كانون الثاني/ ملیون 32.65 بعدما كانت ایومیًّ  برمیل ملیون 32.37

 من خطّ أنابیب الغاز الذي تدفق توقف بسبب العراق في انخفاض أكبر كانو
.مارسآذار/ منتصف حتى إقفالھ المتوقع  

•  احتیاجات إلى بالنسبة مالیة احتیاطیاتأكبر  ظبي وأبو والكویت قطر تملك 
بحثیة  وفق مذكرة األخرى، الخلیجیة الثالثة الدول مقارنةً مع المتوقعة التمویل

.الماضي األسبوع لستاندرز اند بورز  
•  جمیع من ثالثة من واحد الخلیجي التعاون مجلس دول في األعمال سیاح یشمل 

 یقارب الـ ما وحدھا دبي تمثّل. والدراسة لالستراتیجیة وفقًا المنطقة، في السیاح
 (االجتماعات والمؤتمرات للمعارضملیار دوالر  1.3مبلغ الـ  من٪ 27

.الخلیجي التعاون مجلس دول في سوق) واألحداث والمؤتمرات والحوافز  
اإلمارات العربیة المتحدة نظرة معّمقة حول  

•  مع فبرایر،شباط/ في المتحدة العربیة اإلمارات في النفطي غیر القطاعانتعش  
 ینایركانون الثاني/ في 52.7 بعدما كان 53 إلى المشتریات مدیري مؤشرارتفاع 
.والتوظیف الجدیدة التصدیر طلبات في طفیفة زیادة من بدعم  

•  أّول في ملیار درھم 68 إلى دبي في العقارات في سوقالصفقات  قیمة ارتفعت 
. دبي في واألمالك األراضي لدائرة اوفقً  العام، ھذا من یوم 53  

• أطلقت األسبوع الماضي تحت ، التي الجدیدة الحرة المنطقة عززت أن المتوقع من 
 في المتحدة العربیة اإلمارات دولة "، حّصةمدینة دبي لتجارة الجملةاسم "
ومن المتوقع أن . "القابضة دبي" شركة قبل من اتنفیذھ وسیتم العالمیة، التجارة

 30ملیون قدم مربع وكلفتھ إلى  550یجذب ھذا المكان الذي تصل مساحتھ إلى 
.الجملةمن تجار  15000ملیار درھم ما یقارب   

•  ینایر،في كانون الثاني/ سنوي أساس على٪ 3.2 أبو ظبي في التضخم معّدل بلغ 
 األساس سنة في اتغییرً  جدیدةال سلسلةوتعكس ھذه ال. شھري أساس على٪ 0.6
 من المستھلك سلة في والمرافق اإلسكان ترجیح وتخفّض 2014إلى  2007 من
.٪31.2 إلى 937٪.  

•  1.36 إلى الشھر ھذا خالل البنزین أسعار المتحدة العربیة اإلمارات خفّضت 
 درھم 1.4 إلى لیصل ارتفع الدیزل سعر أنّ  إال. درھم 1.47 بعدما كان درھم

.درھم 1.37 بعدما كان  
• ملیون  30 مع األثریاء لألفراد بالنسبة أھمیة األكثرالخامس  المركز دبي ُصنّفت 

."فرانك نایت" لتقریر اوفقً  األصول، في أكثر أو أمریكي دوالر  
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