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األسواق 	

كما كان تقدیرنا لألشھر الماضیة، تتحّكم السیاسة النقدیة المتساھلة بشكل أساسي بأسعار األسھم في الوقت الراھن 

 2،610یسّجل موجة صاعدة على مدى  500وكذلك المعطیات األساسیة ولكن بدرجة أقّل (مؤشر ستاندرد وبورز 

في التاریخ). بالتالي، خال رّد أسواق األسھم العالمیة على أیام، وھي ثاني أطول فترة إغالق على منحى صعودي 

رسالة بنك االحتیاطي الفدرالي التھجمیة من الحماس وحین خیّب بنك الیابان اآلمال حول اتخاذ المزید من التدابیر 

سة بسبب أسعار المحفّزة للسیاسة النقدیة، ھبطت البورصة الیابانیة. أّما األسواق اإلقلیمیة، فواجھت تجاذبات متعاك

النفط وتخفیض النفقات العالمي. في سوق العمالت، كان الدوالر ضعیفاً في حین ارتفع الیَن بعد أن غّذى التجار 

التوقعات بأن یحافظ بنك الیابان على معّدالت فائدة منخفضة. أسعار النفط ترتفع بانتظام وقد بلغت معّدالت جدیدة من 

ضعیف وتراجع اإلنتاج في الوالیات المتحدة. ولكّن ارتفاع اإلنتاج في الشرق  االرتفاع یوم الجمعة بفضل دوالر

األوسط أحبط ھذا الزخم. وشھد الذھب أسبوعاً إیجابیاً آخر، على األرجح ألنّھ یجذب شراة االزخم. 	

التطورات العالمیة 	

الوالیات المتحدة 	

● % فقط على 0،5الربع األول، مسّجالً نمّواً بنسبة  تراجع نمّو الناتج المحلي اإلجمالي في الوالیات المتحدة في 

% في الربع الرابع. ویعود 1،4أساس ربعي، أي ما یُعتبر الوتیرة األبطأ لھ خالل عامین بالمقارنة مع نسبة 

% بعد أن سّجل ارتفاعاً 1،9التباطؤ إلى تراجع الطلب المحلي والصادرات. وارتفع إنفاق المستھلكین بنسبة 

%، وھو التراجع األعلى 5،9في الربع األّول في حین أّن االستثمارات الخاّصة تراجعت بنسبة % 2،4بنسبة 

.2009لھا منذ أزمة   

● لم یغیّر نظام االحتیاطي الفدرالي األمریكي المعّدالت وتبنّى نبرة أكثر تشّدداً، معّززاً بذلك احتمال ارتفاع في  

ألخیر الضوء على تحّسن ظروف سوق العمل على الرغم األسعار في شھر حزیران/یونیو. وّسلط التصریح ا

كما شّدد نظام االحتیاطي الفدرالي أنّھ یراقب التضخم عن كثب وأّن ”. تباطؤ في نمّو النشاط االقتصادي“من 

الھشاشة االقتصادیة العالمیة ال تزال مقلقة.  
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● % على أساس شھري في 0،8ع بنسبة عادت الطلبات الجدیدة على السلع األمریكیة المصنّعة المعّمرة لالرتفا 

% في شباط/فبرایر، ولكّن ھذا االرتفاع ال یزال أدنى من التوقعات ألّن 1،3آذار/مارس بعد تراجعھا بنسبة 

الطلب على السیارات وأجھزة الكمبیوتر والسلع الكھربائیة تراجع في إشارة إلى استمرار ضعف قطاع 

الصناعة.  

● % على أساس شھري في آذار/مارس، ولكنّھ سّجل 0،1الیات المتحدة بنسبة ارتفع إنفاق المستھلكین في الو 

% المصّحح على منحى تصاعدي في الشھر السابق وظّل أدنى من توقعات 0،2انخفاضاً بالنسبة إلى نمّو 

%. ویُعتبر ھذا االرتفاع األدنى لھذا العام.0،2السوق التي قّدرت ارتفاعاً بنسبة   

● طني ألسعار المساكن في الوالیات المتحدة كیس شیلر في شھر شباط/فبرایر عند استقّر نمّو المؤشر الو 

% على أساس سنوي، 5،4% على أساس سنوي. وارتفع المؤشر المرّكب لعشرین مدینة بنسبة 5،3مستوى 

% في شھر كانون الثاني/ینایر.5،7مسّجالً تراجعاً من   

● في  91في نیسان/أبریل، متراجعاً من  89فبلغ  أّما مؤشر إحساس المستھلك األخیر لجامعة میشیغان، 

آذار/مارس.  

أوروبا: 	

● % على أساس ربعي في الربع 0،6تسارع النمّو االقتصادي في منطقة الیورو في بدایة العام وارتفع بنسبة  

% على أساس سنوي.1،6األّول و  

● سعار المستھلك بنسبة تكاثرت ضغوطات االنكماش في منطقة الیورو في نیسان/أبریل مع تراجع مؤشر أ 

% في شھر آذار/مارس.0% على أساس سنوي من 0،2  

● % في 4،9% على أساس سنوي في شھر آذار/مارس بالمقارنة مع 5في منطقة الیورو بنسبة  3ارتفع نمّو ك 

المحفّز األساسي. 2شباط/فبرایر. وكان االئتمان اإلجمالي ك  

● % على أساس ربعي بالمقارنة مع 0،4في الربع األول إلى تراجع الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة المتحدة  

% على أساس سنوي. وقد نما قطاع الخدمات 2،1% في الربع الرابع، ولكنّھ حافظ على ارتفاع 0،6نمّو 

% 0،1% في حین تراجعت جمیع القطاعات األساسیة األخرى. تراجع قطاع الزراعة بنسبة 0،6بنسبة 

%.0،9اع البناء بنسبة % وقط0،4وقطاع الصناعة بنسبة   
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● % على 3،4% على أساس ربعي (0،8ارتفع نمّو الناتج المحلي اإلجمالي في إسبانیا في الربع األول لیبلغ  

أساس سنوي) على الرغم من ستّة أشھر من التھالك السیاسي.  

● ب/أغسطس % في آذار/مارس أي النسبة األدنى لھا منذ آ10،2تراجعت نسبة البطالة في منطقة الیورو إلى  

% وإسبانیا 24،4. ویخفي ھذا الرقم اختالفات واسعة بین الدول، إذ تسّجل الیونان نسبة بطالة تساوي 2011

20،4.%  

● نقاط في آذار/مارس، مسّجالً  106،9” كونفرنس بورد“بلغ المؤشر االقتصادي الرئیسي في منطقة الیورو  

نقطة بالمقارنة مع شباط/فبرایر. 0،3ارتفاعاً من   

● نقاط في نیسان/أبریل بالمقارنة مع  103،9ع مؤشر اإلحساس االقتصادي لمنطقة الیورو لیصل إلى ارتف 

نقاط في آذار/مارس. 103  

آسیا والمحیط الھادئ: 	

● فاجأ البنك المركزي الیاباني األسواق إذ لم یتّخذ أّي خطوات. كان معظم االقتصادیین قد توقعوا المزید من  

تفاع المستمّر للیَن، ولكّن الحاكم كورودا قّرر االنتظار لتقییم أثر المعّدالت السلبیة التیسیر للتعامل مع االر

قبل اتخاذ أّي خطوات إضافیة.  

● % على أساس سنوي في آذار/مارس. وبسبب الضغط على الیابان 0،3تراجع مؤشر أسعار المستھلك بنسبة  

تصبو إلیھ الیابان بعید المنال. % الذي2بسبب األسعار المتراجعة، یبقى معّدل التضخم بنسبة   

● % على أساس شھري في آذار/مارس، موازناً بذلك جزئیاً 3،6ارتفع الناتج الصناعي في الیابان بنسبة  

% في شھر شباط/فبرایر.5،2تراجع   

● % في شھر شباط/فبرایر.3،3%، متراجعة من 3،2بلغت نسبة البطالة في شھر آذار/مارس في الیابان    

● % على أساس سنوي في آذار/مارس بعد تسجیل ربح 1،1التجزئة في الیابان بنسبة تراجعت مبیعات  

% في شھر شباط/فبرایر. ویثقل نمّو الدخل الضعیف والظروف االقتصادیة كاھل النشاط 0،4مصّحح بنسبة 

االستھالكي الیاباني.  

● تجاه یبقى ضعیفاً نسبیاً، % على أساس سنوي. ولكّن ھذا اال8،4ارتفعت أسعار المساكن  في الیابان بنسبة  

علماً أّن عّدة مدن ومنھا طوكیو سّجلت أرباحاً عالیة.  
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● % على أساس سنوي في آذار/مارس بعد ارتفاع 4،9تراجع اإلنفاق المنزلي لدى العّمال الیابانیین بنسبة  

% في شھر شباط/فبرایر.2،2بنسبة   

● ر ھونغ كونغي في شھر آذار/مارس بالمقارنة ملیار دوال 47ارتفع العجز التجاري في ھونغ كونغ لیصل إلى  

ملیار دوالر ھونغ كونغي في شھر شباط/فبرایر. 33،1مع عجز بنسبة   

●  2015% على أساس سنوي في الربع الرابع في عام 0،5تراجع الناتج المحلي اإلجمالي في تایوان بنسبة  

% على أساس ربعي.0،5ولكنھ ارتفع بنسبة   

● % على أساس سنوي بعد تراجع بنسبة 2،4كوریا في شھر شباط/فبرایر بنسبة  تحّسن اإلنتاج الصناعي في 

% في كانون الثاني/ینایر.2،2  

● % على أساس سنوي في آذار/مارس بعد ھبوط كبیر بنسبة 0،5تراجع اإلنتاج الصناعي في سنغافوره بنسبة  

% في شھر شباط/فبرایر.3،8  

● % 0،4% على أساس ربعي بعد ارتفاع بنسبة 0،2فض بنسبة كان تراجع التضخم في أسترالیا مفاجئاً، إذ انخ 

في الربع الرابع.  

● % على أساس سنوي في شھر شباط/فبرایر بعد تراجع مصّحح 1،6تراجع إنتاج تایلندا الصناعي بنسبة  

% في كانون الثاني/ینایر. وكان ھذا الضعف ناجماً بشكل أساسي عن تراجع في إنتاج السیارات 3،5بنسبة 

ات المعدنیة.والمنتج  

الخالصة: على الرغم من أّن السیاسة النقدیة برھنت فعالیتھا في المساعدة على تحقیق استقرار األسواق المالیة، لم 

یتجاوب المستھلكون وال الشركات مع معّدالت الفائدة المنخفضة جّداً بالطریقة المتوقعة. وأّدى دفق المال إلى ارتفاع 

مالیة ولكنّھ لم یحفّز االستثمارات الخاصة في نشاطات كثیفة العمالة. وما ھي بیانات الناتج أسعار المساكن واألصول ال

المحلي اإلجمالي األمریكي السیئة إّال أحدث برھان على ذلك. إّن وضع االقتصاد العالمي بشكل عام أسوأ ما یكون ألّن  	

بطبیعة الحال.أداءه یعتمد على محفّزات استثنائیة ال یمكن المحافظة علیھا   
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التطورات اإلقلیمیة 	

● یشّكل انخفاض أسعار النفط والنزاعات السبب الرئیسي النخفاض النشاط االقتصادي في منطقة الشرق  

األوسط وشمال أفریقیا وأفغانستان وباكستان، وفقًا ألحدث تقریر آلفاق االقتصاد اإلقلیمي لصندوق النقد 

٪ لھذا العام، دعا إلى مزید من 1.8ي دول مجلس التعاون الخلیجي بنسبة الدولي. فالتقریر، الذي یقّدر النمو ف

التحرك للحّد من العجز في المیزانیة، وإلعادة بناء االحتیاطیات المالیة وادخار المال لألجیال القادمة. ویقّدر 

ة ما بین ملیار دوالر لدول مجلس التعاون الخلیجي والجزائر في الفتر 900العجز المالي التراكمي بـ 

2016 -2021.  

● أصدرت المملكة العربیة السعودیة وثیقتھا المتعلقة بمشروع نظرة المملكة العربیة السعودیة  

2030)http://vision2030.gov.sa/en ومن بین أبرز عناوینھا خطة إلنھاء االعتماد على النفط :(/

٪)، وإنشاء أكبر 5قل من . وتشمل الخطط احتمال بیع لحصة في شركة أرامكو (أ2020بحلول العام 

” بطاقة خضراء“تریلیون دوالر أمریكي)، باإلضافة إلى إدراج  2صندوق في العالم للثروة السیادیة (

سنوات، وإنشاء الصناعات العسكریة القابضة، من بین أمور  5للمغتربین الذین یعیشون في البالد لمدة 

صول على مزید من التفاصیل حول تنفیذھا خالل اخرى. وفیما عدا ھذه الخطة الطموحة، من المتوقع الح

األسابیع القلیلة المقبلة.  

● وقّعت البورصات في البحرین ومصر اتفاقیة اإلدراج المزدوج األسبوع الماضي، باإلضافة إلى تعزیز البنیة  

والر، وفقًا ملیار د 2.7التحتیة التكنولوجیة والمعلوماتیة. وتبلغ قیمة االستثمارات البحرینیة في مصر حوالي 

ملیون دوالر أمریكي في العام  320لوزارة التجارة والصناعة المصریة، في حین ارتفع حجم التجارة إلى 

.2013ملیون دوالر أمریكي في العام  181، بعدما كان 2014  

● ٪)، كما ارتفعت 2.9٪ على أساس سنوي في آذار/مارس (شباط/فبرایر: 3.3ارتفع التضخم في البحرین إلى  

٪ في أسعار األغذیة والمشروبات غیر الكحولیة.3.9٪ مع ارتفاع بنسبة 4.0یف اإلسكان والمرافق تكال  

● ترلیون جنیھ في  1.987٪ على أساس سنوي لیصل إلى M2 18ارتفع المعروض النقدي في مصر  

آذار/مارس.  
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● مویة، وتّم ملیون دوالر من البنك الدولي للمشاریع التن 500تواصل مصر التفاوض بشأن قرض بقیمة  

ملیون یورو)  500الكشف عن موافقة االتحاد األوروبي على برنامج مساعدات جدید للبالد (یقدر بقیمة 

وسیتّم طرح ھذه المسألة في البرلمان في االیام القادمة.  

● ملیون دوالر أمریكي في الربع  500٪ على أساس سنوي لتبلغ 66انخفضت ایرادات السیاحة في مصر  

ملیون العام الماضي.  2.2ملیون في الربع االول، منخفًضا عن  1.2ام، وكان عدد السیاح األول ھذا الع

.2017ملیون في العام  10وكشف وزیر السیاحة الجدید أن الدولة تھدف إلى وصول عدد السیاح إلى   

●  ) فيGE” (جنرال الكتریك“مع شركة ” اتفاق اإلطار االستراتیجي“وقّع العراق على المدى الطویل  

ملیون  375محاولة لتعزیز شبكة الكھرباء فیھا. وعلى صعید منفصل، أعلنت مؤسسة التمویل الدولیة تمویل 

دوالر أمریكي لشركة الكھرباء العراقیة لزیادة الطاقة في مصنع كردستان واستكمال محطة جدیدة لتولید 

الكھرباء قرب بغداد.  

● دة أسعار الكھرباء والماء والذي سیصبح ساري أصدرت الكویت األسبوع الماضي القانون الخاص بزیا 

شھر من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة. كما سیتم استثناء المواطنین الكویتیین المقیمین  15المفعول بعد 

في الفیالت أو في الشقق من القانون.  

● النفط والغاز، كشف وزیر المالیة الكویتي أن خطة اإلصالح االقتصادي في البالد ال تشمل خصخصة إنتاج  

) أو بیع األصول الحكومیة لألفراد أو 2010للعام  37من القانون  4والتعلیم، والخدمات الصحیة (وفقًا للمادة 

الشركات التي قد تحتكرھا.  

● ٪ في شیاط/فبرایر (كانون الثاني/ینایر: 6.8تراجع اإلقراض المصرفي للقطاع الخاص في الكویت إلى  

٪).2٪ (كانون الثاني/ینایر: 2.5النقدي بنسبة  ٪)، في حین ازداد المعروض7  

● تخطط سلطنة عمان لبناء محطة رئیسیة لتخزین النفط على الساحل الجنوبي الشرقي، والتي ستبلغ قیمة تنفیذ  

ملیون دوالر. 400ملیون و 300مرحلتھ األولى ما بین   

● استئناف استیراد النفط من السلطنة بعد برزت الوالیات المتحدة باعتبارھا ثاني أكبر مشتر للخام العماني بعد  

االنقطاع لمدة ثالث سنوات تقریبًا. وتعتبر الدول اآلسیویة المشتري التقلیدي للنفط الخام العماني كما تشّكل 

٪ من شراء النفط.71.2الصین نسبة   
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● على تقلّب أصبحت قطر أحدث دولة في دول مجلس التعاون الخلیجي في تنفیذ إصالح الدعم: سیتم الموافقة  

أسعار البنزین والدیزل تماشیًا مع األسعار العالمیة على الرغم من أنھ لم یتّم الكشف عن الصیغة (التي تشمل 

األسعار العالمیة للوقود واإلنتاج وتكالیف التوزیع في قطر واألسعار في أماكن أخرى في المنطقة). وتّم 

ر البنزین دون تغییر لھذا الشھر.٪، وبقیت أسعا7تخفیض أسعار الدیزل المحلیة بنسبة   

● ٪ على أساس سنوي 58،7٪ على أساس شھري و15.3انخفض فائض التجارة الخارجیة لدولة قطر بنسبة  

٪ 4.7٪ على أساس شھري و12.6ملیار لایر قطري في آذار/مارس. وارتفعت الواردات بنسبة  6.3لیبلغ 

ملیار لایر قطري. 10.8على أساس سنوي لتبلغ   

● ملیار دوالر في  6نك المركزي السعودي إلى انخفاض في صافي الموجودات األجنبیة بقیمة أشار الب 

 2.17٪ على أساس شھري لتصل إلى 1٪ على أساس سنوي، و16.2آذار/مارس. وانخفضت األصول 

٪ على أساس سنوي في آذار/مارس 0.4) بنسبة M3ترلیون لایر سعودي وكان المعروض النقدي (

(شباط/فبرایر:  ٪ على أساس سنوي، مدعوًما 4.3٪ على أساس شھري و0.2٪). وارتفع التضخم بنسبة 90.-

٪).8.5٪ على أساس سنوي) وأسعار اإلسكان والمرافق (12.4من تكالیف النقل (+   

● وافق مجلس إدارة شركة أرامكو السعودیة على عدد من مبادرات التمویل بما في ذلك إنشاء برنامج  

مة مشاریع مشتركة للخدمات البریة والبحریة وفقًا لمجلة الشركة األسبوعیة.الصكوك، وقرر أیًضا إقا  

● جیجاوات من الكھرباء منالطاقة  9.5، لتولید 2030تخطط المملكة العربیة السعودیة، كما في وثیقتھا لرؤیة  

.2030المتجددة بحلول العام   

● بقیمة  2016قط في الربع األول لعام شھدت منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا تسجیل اكتتابین اثنین ف 

وتّم تنفیذ االكتتابات العامة في المملكة العربیة السعودیة ”. إرنست ویونغ“ملیون دوالر أمریكي، وفق  615

ومصر  اكتتاب نُفّذ العام الماضي. 14من مجموع  8أكثر األسواق نشاطًا في المنطقة، والتي تمثّل -  

● فرص عمل مباشرة وغیر  80000یة في دول مجلس التعاون الخلیجي من المتوقع أن تخلق السكك الحدید 

مباشرة، وفقًا ألمین عام غرفة التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخلیجي للتجارة والصناعة.  
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نظرة معّمقة حول اإلمارات العربیة المتحدة 	

● سبوع الماضي، في أول بیع للسندات ملیار دوالر األ 5بدأ أبو ظبي بإصدار سندات خزینة من جزئْین بقیمة  

، وفقًا للمشاركین في 2026أیار/مایو  3. وتاریخ استحقاق دفع السندات ھو في 2009منذ نیسان/أبریل 

السوق.  

● ٪ في 3.1٪ على أساس سنوي في آذار/مارس، بعد انخفاض بنسبة 2.8انخفض التضخم في أبو ظبي إلى  

في تكالیف اإلسكان والمرافق العامة.٪ 6.9أسعار النقل، وعلى الرغم من ارتفاع   

● ٪ في شھر أیار/مایو، نتیجة الرتفاع أسعار 10سترتفع أسعار البنزین في اإلمارات العربیة المتحدة بنسبة  

دوالر یوم الجمعة الماضي، مسّجًال أفضل مكاسب شھریة لھ منذ سبع  48وأغلق برنت عند  –النفط عالمیًّا 

سنوات.  

● )، وھي داعم القطاع الخاص لمجموعة البنك ICDیة لتنمیة القطاع الخاص (أصدرت المؤسسة اإلسالم 

ملیون دوالر في بورصة ناسداك دبي األسبوع الماضي، لتصبح القیمة  300اإلسالمي للتنمیة، صكوًكا بقیمة 

سبعة  ملیار دوالر. یملك البنك اإلسالمي للتنمیة 42.61االسمیة اإلجمالیة للصكوك المدرجة حالیًّا في دبي 

، وبلغ إجمالي القیمة االسمیة 2014صكوك أخرى معلقة حالیًّا في بورصة ناسداك دبي ومدرجة منذ العام 

ملیار دوالر. 8.05  

● ملیون في آذار/مارس،  7.24٪ على أساس سنوي لیصل عددھم 7.4ارتفعت حركة الركاب في مطار دبي  

%).6.8ملیون (+ 20.95وأصبح المجموع العام حتى الیوم   

● ملیون سائح مبیت خالل الربع األول ھذا العام، ویبلغ عددھم في المملكة العربیة السعودیة  4.1جذبت دبي  

%) على التوالي. وتعتبر الھند ثاني أكبر سوق، 5.1ملیون (+ 322%) و14ملیون (+ 476وسلطنة عمان 

%).10ملیون (+ 334دة مع ملیون، تلیھا المملكة المتح 467٪ لیبلغ عددھم 17وكانت نسبة نمو الزائرین   

● ٪ في العام 9بحسب الشبكة الدولیة، ازدادت إجمالي نفقات البطاقات في دولة اإلمارات العربیة المتحدة بنسبة  

٪. وبالنسبة 13أّما بالنسبة للبطاقات الصادرة من دولة اإلمارات العربیة المتحدة، فبلغ اإلنفاق  2015

والیات المتحدة، والمملكة العربیة السعودیة وقطر والكویت (باإلضافة للشركات الخمس األكثر إنفاقًا فھي ال

إلى دولة اإلمارات العربیة المتحدة)؛ وحّل القطریون محل الروسیین في قائمة أكبر المنفقین.  
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●  15.5٪ في حجم مناولة الحاویات اإلجمالیة إذ بلغ عددھا 2.4سجلت موانئ دبي العالمیة ارتفاًعا بنسبة  

، وتعتبر أوروبا وشبھ القارة الھندیة الداعمتْین لھذا 2016حاویة نمطیة في الربع األول من العام ملیون 

ملیون. 3.6٪ وبلغ عدد الحاویات 5.9النمو. وسّجلت اإلمارات العربیة المتحدة انخفاًضا بنسبة   

● والر. وال یزال د 234.88٪ لیبلغ 10.1انخفض متوسط المعدل الیومي في فنادق دبي خالل الربع األول  

یعتبر األعلى في جمیع أنحاء العالم مع األسواق األخرى الثالثة وھي باریس ونیویورك وسنغافورة.  

●  20.8٪ على أساس سنوي لیبلغ 8.2ازداد اإلنفاق على السفر من قبل سكان دولة اإلمارات العربیة المتحدة  

درھم لكل مقیم في اإلمارات العربیة المتحدة،  8174، إًذا بلغ متوسط اإلنفاق 2015ملیار دوالر في العام 

ملیار  29٪ لیصل إلى 40). ومن المتوقع أن یزید حوالي Euromonitor” (یورومونیتور“وفقًا لتقریر 

ھذا 2020دوالر بحلول العام   

	
	


