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 2016نيسان/أبريل  24التعليق االقتصادي األسبوعي، 

 الكاتب: د. ناصر السعيدي

 
 األسواق
لآلمال( وضمن  وتيرة أبطأ بكثير )بسبب تقارير العوائد المخّيبةار األسهم عالميًا األسبوع الماضي، ولكن بارتفاع أسعاستمّر 

انخفاض بنسبة األسبوع الماضي( و  %6،5بنسبة  في مؤشر نيكاي )بعد ارتفاع %4،30نطاق أداء واسع تراوح بين ارتفاع 
جّر معه العديد من األسواق الناشئة األخرى. وأنَهت األسواق اإلقليمية أسبوعها على ارتفاع  في مؤشر شنغهاي الذي 3،9%

العوائد. في أسواق العمالت، تراجع الَين مع  علىيجابية اإلنتائج بعض الرتفاعها وكانت هناك إذ حافظت أسعار النفط على ا
لقروض بمعدالت فائدة سلبية زخمًا. كما انخفضت أسعار النفط نسبًة إلى االرتفاع الذي كانت تسّجله من اكتساب نظرية ا

ولكّنها حّققت ربحًا أسبوعيًا على الرغم من اجتماع الدوحة المخّيب لآلمال الذي لم يتوّصل  2016أسبوع إلى آخر في عام 
 ًا بتراجع. إلى نتيجة حاسمة. أّما الذهب، فأنهى أسبوعًا إيجابي

 التطّورات العالمية

 الواليات المتحدة
مليون  5،33يساوي مصّحح موسميًا األمريكية في شهر آذار/مارس لتصل إلى معّدل سنوي  مبيعات المساكنانتعشت  ●

سنويًا. حافظ  %1،5شهريًا و %5،1في شهر شباط/فبراير، أي ارتفاع بنسبة  مليون وحدة 5،07بالمقارنة مع  وحدة
 في شهر نيسان/أبريل.   58مؤشر سوق اإلسكان للرابطة الوطنية لبناء المنازل على استقراره عند حّد 

-ة مع مارس بالمقارنفي شهر آذار/ 0،44-تراجع مؤشر النشاط الوطني للبنك االحتياطي الفدرالي في شيكاغو إلى  ●
في شهر شباط/فبراير، وانخفضت معه ثالثة من أصل أربعة من المكّونات الثانوية للمؤشر. وقد أشار ذلك إلى  0،38

 نهاية ضعيفة للربع األول. 
، أي 1،15نقاط أساسية في شهر آذار/مارس وبلغت  10 لشركة األجهزة شبه العازلة اكتسبت نسبة الطلبيات إلى الفواتير ●

 . 2010منذ شهر آب/أغسطس  تسّجلها أعلى نسبة
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 247آالف مطالبة لتصل إلى  6انخفضت المطالبات األولية في الواليات المتحدة للحصول على إعانات البطالة بمعّدل  ●
تقديم مطالبات جديدة. وتراجع المعّدل المتحّرك منذ  لوقت الذي تحبط فيه مساءل التصحيح الموسميألف مطالبة في ا

 . 260،500ألف إلى  265ع من أربعة أسابي
 

 أوروبا
على استقرار أسعار الفائدة، كما كان متوقعًا، وأبقى على برامج التحفيز األخرى. ودافع  حافظ البنك المركزي األوروبي ●

 رئيس البنك المركزي األوروبي ماريو دراجي عن استقاللية البنك وترك المجال مفتوحًا أمام تخفيضات إضافية.
األّول من  بقيت مسّهلة في الربعائية األخيرة لإلقراض المصرفي في منطقة اليورو أّن ظروف االئتمان أظهرت اإلحص ●

في شهر  %6-وقد بلغت النسبة الصافية من المصارف التي تفرض قروض أكثر صرامة على الشركات عند  2016عام 
 السابق.  في الربع %4-س بالمقارنة مع نسبة مار -يناير

موسميًا  تصحيحهمليار يوريو في شهر شباط/فبراير ولم يتّم  11،1تراجع فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو إلى  ●
العام السابق، وذلك يعود بشكل كبير إلى الهبوط الدراماتيكي في أسعار  ُصّححتمليار يورو  15،8بالمقارنة مع قيمة 

لى اليورو المتراجع القيمة.  النفط وا 
االقتصادي ارتفاعًا إلى  لإلحساسزيو األلماني المستثمرين في ألمانيا في شهر نيسان/أبريل وسّجل مؤشر تعّززت ثقة  ●

 .24،7في شهر آذار/مارس(، ولكّنه ظّل أدنى من معّدله التاريخي الذي وصل إلى  4،3)من  11،2
في الفترة  2008عّدل منذ منتصف ، مسّجاًل بذلك أدنى م%5،1بقي معّدل البطالة األساسي في المملكة المتحدة عند  ●

ألف شخص ليصل إلى  21الممتّدة بين كانون األول/ديسمبر وشباط/فبراير. وقد ارتفع عدد العاطلين عن العمل بمعّدل 
 تموز/يوليو العام الماضي. –مليون شخص في الفترة نفسها، مسّجاًل االرتفاع األّول منذ فترة أيار/مايو  1،7

فقط منذ سنة في شهر آذار/مارس، مسّجلة انخفاضًا من نسبة  %2،7ة في المملكة المتحدة بنسبة ارتفعت مبيعات التجزئ ●
 في شهر شباط/فبراير. المرتفعة  3،6%
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في شهر مارس/آذار )بعد أن كان هذا  على أساس سنوي  %3،1تراجع تضّخم مؤشر أسعار المنتجين األلماني بنسبة  ●
 .في شهر شباط/فبراير( بسبب النشاط االقتصادي الضعيف وأسعار النفط المنخفضة %3التراجع يسّجل نسبة 

منذ  %1،9في شهر آذار/مارس بعد ارتفاع  على أساس سنوي  %1،3ارتفعت أسعار المساكن الجديدة في ألمانيا بنسبة  ●
 شهر. 

على أساس شهري في شباط / فبراير بعد ارتفاع وجيز بنسبة  %0،1  بنسبة صناعي اليابانيمؤشر النشاط التراجع  ●
 ./ ينايرى أساس شهري في شهر كانون الثانيعل 1،5%

مليار  166فبراير: شباط/ين ياباني في آذار / مارس ) مليار 276،5قيمته  فائضاً  سجل الميزان التجاري اليابانيشهد   ●
 ين ياباني(.

تراجعًا   على التوالي، فسجلت 17للشهر الـ الهند في مؤشر أسعار الجملة الضغوط االنكماشية مع انخفاضاستمرت  ●
براير. وتؤكد أسعار على أساس سنوي في آذار / مارس من دون أي تغيير عن معدلها في شباط / ف %0،9بنسبة 

 وة إنتاج سلبي.صاد يعمل في ظل فجمن حيث السلع المصنعة، أن االقت االنكماش، وخصوصاً 
مارس، مليار دوالر في شهر آذار/ 5،1-: ضاق الى أدنى مستوياته منذ خمس سنوات ووصل إلى العجز التجاري للهند ●

على أساس %5،6مليار دوالر في شباط / فبراير. أما الصادرات فانخفضت بنسبة  6،6- بعد أن كان قد وصل إلى
 .%21،6سنوي بينما ارتفعت الواردات بنسبة 

(، ٪0،1على أساس سنوي في شهر آذار/مارس )شباط /فبراير: + %1،1بنسبة  مبيعات التجزئة في تايوان ارتفعت ●
 ٪3،3في شباط/فبراير. وتراجعت مبيعات التجزئة بنسبة  نتيجة زيادة مبيعات السيارات التي كانت قد سجلت انخفاضاً 

  على أساس سنوي.
 (.%4،2-في آذار / مارس )شباط / فبراير:  %3،6 : تراجع بنسبةاإلنتاج الصناعي في تايوان ●
 على أساس ربع سنوي  %0،2بنسبة  في خالل الربع األول، مسجلة ارتفاعاً  نسبة التضخم في نيوزيلندا ارتفعت ●

في الربع الرابع. أما تكاليف النقل فانخفضت جراء انخفاض  %0،5على أساس سنوي( بعد تراجع بنسبة  0،4%)+ 
 التبغ في زيادة األسعار الفصلية. حين ساهم ارتفاع أسعار أسعار النفط، في

: ال تزال أسس نمو االقتصاد األمريكي، وخصوصا سوق العمل فيه، إيجابية نسبيا، فيما ال تزال اآلفاق في الخالصة ●
المالية  االقتصادات الرئيسة األخرى في منطقة اليورو والصين واليابان منخفضة. ومن غير المرجح أن تنتج السياسات

 التسهيلية وحروب العملة تأثيرات طويلة األمد.
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 التطورات اإلقليمية

على أساس سنوي  ٪3.9بنسبة  منو الناتج احمللي اإلمجايل غري النفطي يف البحرينارتفع  ●
. ودعمت قطاعات البناء واخلدمات ٪2.9العام املاضي يف حني زاد الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة 

االجتماعية والشخصية )التعليم والرعاية الصحية(، والفنادق واملطاعم النمو يف القطاع غري النفطي.  
يف حني كانت  19.7مجايل احلقيقي إىل كما اخنفضت حصة القطاع النفطي من الناتج احمللي اإل

 .على التوايل ٪15و ٪16أسهم اخلدمات املالية والصناعات التحويلية بنسبة 
ليصل  على أساس ربع سنوي ٪27بنسبة  صايف االستثمار األجنيب املباشر يف مصرارتفع  ●

التدفقات  . وبلغ صايف2016-2015من السنة املالية  يف الربع الثايندوالر مليار  1.718إىل 
 .يف الربع السابق مليار 2.9مقابل  الربع الثاين يفدوالر  مليار 3.156
وأفاد  ةدوليالسندات الخططها إلصدار أن البالد سوف تؤخر  املصريكشف وزير املالية  ●

 .أيًضا أهنا مل تبدأ بعد حماداثهتا للحصول على قرض من صندوق النقد الدويل
مليار دوالر يف  1.9على أساس سنوي لتبلغ  ٪4 مصر الصادرات غري النفطية يفارتفعت  ●

آذار/مارس. وكانت دول االحتاد األورويب من كبار املستوردين للصادرات غري النفطية، حيث بلغت 
 مليار دوالر. 1.3الواردات 
 ة،، مراهًنا أّن هذه املساعدالسندات مليار دوالر من 2 صدارإلاملباشرة  العراقخيطط  ●

 .تكاليف االقرتاض دوالر ستخفض منمليار  16إىل  15عامني حوايل  اليت ستبلغ بعد

http://www.nassersaidi.com/
http://www.nassersaidi.com/
mailto:nsaidi@nassersaidi.com
mailto:aathira@nassersaidi.com
mailto:aathira@nassersaidi.com


 

   
Page 2 of 5 

 Powered by: 

 

ني املقيمني يف املواطن إعفاء جلنة الشؤون املالية واالقتصادية الربملانية يف الكويتقّررت  ●
املقرتحة.  املياهدفع الزايدة يف تعرفة الطاقة/ ( منهبم مساكن خاصة أخرى شرط أاّل ميلكواالشقق )

 بشأن الوزارة تقّرر ألنّ ، هذه الزايداتالقطاعني الزراعي والصناعي من  مّت إعفاءوعالوة على ذلك، 
 .قطاعات اإلنتاجقوانني 
بح سارية على أن تص – يف الكويتورسوم النقل العمل املنقحة  تصاريحاإلعالن عن ومّت  ●
ول على صرسوم احل هي إىل حد كبري اليت مّت زايدهتا والرسوم-يونيو/حزيران 1ا من اعتبارً  املفعول

 الذي ابت يكّلفا وجتديدها حاليً كوييت دينار   2من كوييت دينار   50إىل  اليت ارتفعتريح عمل اتص
دينار   10 بعدما كاندينار  50 التصريح يكّلف تسليمدينار كوييت، يف حني  2 بعدما كاندينار  10

 .كوييت
من الناتج احمللي  ٪6.7بنحو هم ا، الذي يساالستثمار األجنيب املباشر يف لبنان انهز ●

ا لرئيس جملس إدارة وفقً  مليار دوالر( 3.1: 2014) 2015مليار دوالر يف العام  3.2الـ  اإلمجايل،
 .هيئة تنمية االستثمار

اليت  نةالشرحية املزدوجة حملفظة سندات اخلزي األسبوع املاضي لبنانيف املالية ابعت وزارة  ●
 .٪128 ت نسبة االكتتاب حوايلكانو . مليار دوالر 1.0بلغت قيمتها 

 MSM30 سّجلت اإليرادات اإلمجالية للشركات، اليت هي جزء من مؤشر سلطنة عمان ●
رايل  958على أساس سنوي لتصل إىل  ٪7.3مبا يف ذلك شركات استثمارية قابضة، ارتفاًعا بنسبة 

 عماين يف الربع األول.
على  ٪23.3يستند على التضّخم الذي  يف سلطنة عمان مؤشر أسعار املنتجنيتراجع  ●

 .2015الربع الرابع من العام  أساس سنوي يف
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شهيد  ناءمي مع ابرزة األمهيةعت ميناء صاللة مذكرة تفاهم : وقّ مع إيران توثيق العالقات ●
نمو يف جمال اإليرانية، يف حماولة لتسهيل ال والنقل البحري املوانئار من خالل هيئة تشاهبرجائي وميناء 

 .بلدينبني الالبحري والتجارة النقل 
 ؛إىل أدىن مستوايهتا يف مخس سنوات الربع األول يف عقود البناء اجلديدة يف قطراخنفضت  ●

 الربع األول أي ما يعادل يف مليون دوالر 830بقيمة  عقود مّت منح، MEEDا لبياانت وفقً ف
 .على أساس ربع سنوي ٪70وعلى أساس سنوي  ٪92 ا بنسبةاخنفاضً 
" سعوديةملكة العربية الية املرؤ ومن املقرر أن تكشف اململكة العربية السعودية عن مشروع " ●

جزء من رؤية أوسع وستشمل اإلصالحات خطة التحول الوطنية نيسان/أبريل. وتشّكل  25يف 
املتعّلقة مببيعات األصول، وبزايدة الضرائب وخبفض اإلنفاق، وبتغيريات يف كيفية إدارة الدولة 

إطالق م لفعالية دور القطاع اخلاص ولزايدته. ومن املتوقع أن يت احمرّكً حتياطيات املالية اليت تشّكل لال
 .يوم من اتريخ إعالنه 45خالل الـ  هذا املشروع

 مليار 10 بقيمة قرض كفالةقريبة من كانت   اململكة العربية السعوديةذكرت رويرتز أن  ●
شهر. واألوروبية( حبلول هناية هذا الالياابنية األمريكية و وعة جملم إنه يعود دوالر من البنوك )يقال

 .أول اقرتاض أجنيب يف البالد منذ أكثر من عقدذلك كون وسي
واطنني ذوي ملاملواجهة أتثري خفض الدعم على  النقدية املستهدفة اإلعاانتميكن استخدام  ●

 .ويل العهدنائب لا وفقً  السعودية، العربية اململكة يفالدخل املتوسط 
لول حب شركات الصغرية واملتوسطةأسهم للسوق إلنشاء  السعودية السوق املاليةختطط  ●

رأس  إىلهذه اخلطوة وصول الشركات ستحّسن هيئة السوق املالية. و  تدعمها، واليت 2017عام ال
 .الشركات إدارة كما ستشّجعاملال  
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هذا العام  ٪11.6بنسبة  ملوّحدةصندوق النقد العريب اخنفاض العجز يف امليزانية ايقّدر  ●
من الناتج  ٪2.8يف العام املاضي و ٪11.5من الناتج احمللي اإلمجايل يف املنطقة العربية، مقارنة مع 

هذا العام يف حني  %6. أّما اإلنفاق العام فمن املتوّقع أن ينخفض 2014احمللي اإلمجايل يف العام 
 .ضريبية قائمة اإلصالحات اليت هتدف إىل حتقيق االستدامة املاليةتتصّدر اإلصالحات ال

 2.7على أساس سنوي ليبلغ  ٪9.4 سوق استشارات دول جملس التعاون اخلليجيمنا  ●
اململكة  نّ ورد أمليار دوالر العام املاضي، وفًقا لتقرير من مصدر األحباث العاملية. ومن هذا اجملموع، 

ربية اإلمارات العمنت حني مليار دوالر يف  1.25أي ما يعادل  ٪14.8ة بنسب منتالعربية السعودية 
 788لتصل إىل  ٪4.3ستشارات دول جملس التعاون اخلليجي، بنسبة املتحدة، اثين أكرب سوق ال

 .دوالر مليون
 لكل أسرة على السلع دوالر شهرايّ  2000 يعادل الـما  دول جملس التعاون اخلليجيتنفق  ●

 American Express" )أمريكان إكسربيس الشرق األوسط" يفا ملسؤول كبري الكمالية، وفقً 
Middle East.)  إلنفاق متوّسط اتصدرت قطر قائمة دول جملس التعاون اخلليجي، مع زايدة يف و

 والصحة( ٪31(، وتناول الطعام بشكل جيد )٪32) دوالر. وتشّكل العطل 4000وصلت إىل 
  .الرفاهية( أعلى فئات اإلنفاق من حيث ٪17الشخصية )

 اإلمارات العربية املتحدة  نظرة معمقة حول

نصف  ابإلضافة إىل، ملصردوالر  مليار 4سابًقا  اإلمارات العربية املتحدةخصصت  ●
 .فائدة يف البنك املركزيمع استثمارها وكان الباقي مبثابة ودائع 
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الربع األول  يفانتعاش يف الطلب على االئتمان عن بنك االمارات املركزي أفاد مسح أجراه  ●
من هذا العام. ومع ذلك، بقيت البنوك مرتددة يف تقدمي القروض التجارية، ممّا "يعكس جزئّيا األثر 

 ."السليب الخنفاض أسعار النفط
لتجارة يف ا لتسهيلاتفاقية أول دولة عربية تصّدق  اإلمارات العربية املتحدةأصبحت  ●

ذلك  ويتضمن ذلك أحكاًما لتسريع التنّقل، وحترير البضائع وختليصها، مبا يف منظمة التجارة العاملية.
 .البضائع العابرة

على أساس سنوي يف  ٪1.5على أساس شهري و ٪0.3بنسبة  التضخم يف ديبارتفع  ●
ار النقل، أّما أسعار على أساس سنوي يف أسع %9.2آذار/مارس، على الرغم من االخنفاض بنسبة 

 .على التوايل ٪4.1و ٪3.5املواد الغذائية وتكاليف السكن واملرافق فقد منت بنسبة 
حويل ت"إكسربس" ل من خالل شركة التحويالت من دولة اإلمارات العربية املتحدةبلغت  ●

 لشكّ هذا ا أن ا ملدير العمليات. وكشف أيضً دوالر العام املاضي، وفقً  مليار 29.5 حوايلاألموال 
 .دوالر مليار 110 لتبلغعلى أساس سنوي  ٪9ربع التحويالت املالية من املنطقة، واليت منت مبعدل 
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