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األسواق 	

أغلقت أسواق األسھم ھذا األسبوع على منحى محیّر. قبل عقد االحتیاطي الفیدرالي األمریكي الجتماع السیاسات 

أسوأ ضربة خاسرة منذ شباط/فبرایر. بعدھا، استنزف تقاعس  500النقدیة، سّجل مؤشر ستاندرد وبورز 

الرئیسیة للسیاسة النقدیة (تركت البنوك المركزیة في الوالیات المتحدة والیابان والمملكة المتحدة السلطات 

وسویسرا السیاسات نفسھا) مزاج المستثمرین. وكان التأثیر األكثر حّدة بارزاً في الیابان حیث تراجعت 

اجعات لھذا العام بسبب التخّوف أطول سلسلة من التر 100المؤشرات الرئیسیة بشكل كبیر. اختبر مؤشر فوتسي 

من خروج بریطانیا من االتحاد األوروبي وبسبب االغتیال األّول ذي دوافع سیاسیة على األراضي اإلنكلیزیة منذ 

أعوام الصفر للمرة األولى في التاریخ. ویشّكل ھذا   10عقود. وتخطّى العائد على السندات السیادیة األلمانیة لـ

جاه عالمي شھد على عائدات منخفضة بشكل قیاسي وتقلّب عاٍل في الدیون السیادیة في التطّور جزءاً من ات

األسواق المتطّورة. وقد سّجل العائد على مؤشر بلومبرغ ألداء السندات السیادیة في الدول المتقدمة على مستوى 

یَن لكّل دوالر  105معّدل %. في أسواق العمالت، كسر الیَن الیاباني 0،58العالم انخفاضاً قیاسیاً وصل إلى 

أمریكي بعد أن امتنع بنك الیابان عن اتخاذ إجراءات في اجتماعات السیاسات. وبلغ معّدل السعر المرجعي 

رنمینبي مقابل الدوالر األمریكي. وكانت  6،6001لرنمینبي أدنى مستویاتھ منذ خمسة أعوام ونصف عند 

وظبي. واختبرت أسعار النفط جواً من التشاؤم المنتشر، ما أدى إلى األسواق اإلقلیمیة سلبیة بمعظمھا باستثناء أب

تأثیر عكسي رفع سعر الذھب. 	

التطّورات العالمیة 	

الوالیات المتحدة: 	
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● تركت لجنة السوق المفتوحة االتحادیة في الوالیات المتحدة المعّدالت كما ھي. وأّكدت رئیسة  

لمعّدالت قد تبقى في حالة كساد على المدى البعید بسبب االحتیاطي الفیدرالي األمریكي جانیت یلین أّن ا

نقطة أساس  25نمّو بطيء في اإلنتاجیة ومجتمعات عالمیة ھرمة. ولكن ال یمكن استبعاد ارتفاع بمعّدل 

.2016إضافیة عام   

● % على أساس 1% على أساس شھري (0،2سّجل مؤشر أسعار المستھلك في الوالیات المتحدة معّدل  

% 1،2% في نیسان/أبریل مع ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 0،4ار/مایو بعد ارتفاع بنسبة سنوي) في أی

% في نیسان/أبریل. وتراجعت أسعار األغذیة بنسبة 3،4في أیار/مایو بالمقارنة مع  -0،2.%  

● تراجع اإلنتاج الصناعي في الوالیات المتحدة بنسبة   % على أساس شھري في أیار/مایو بعد 0،4-

% في 0،4% في نیسان/أبریل. وتراجع معّدل استخدام القدرة اإلنتاجیة بنسبة 0،6سبة ارتفاعھ بن

% من معّدلھ التاریخي.5%، أي أقّل بنسبة 74،9أیار/مایو وبلغ   

● % في 1،3% في أیار/مایو بعد ارتفاع ملحوظ بنسبة 0،5ارتفعت مبیعات التجزئة األمریكیة بنسبة  

اع الرواتب یعّزز االستھالك.نیسان/أبریل، ما أّكد على أّن ارتف  

● % على أساس شھري في أیار/مایو، أي ضعف المعّدل الذي تّم 0،4ارتفع مؤشر أسعار اإلنتاج بنسبة  

%، ما أّكد أّن الضغط االنكماشي یخّف 6،6بلوغھ في نیسان/أبریل بعد ارتفاع أسعار الغازولین بنسبة 

بسرعة.  

● % على 9،5% على أساس شھري ولكنھا ارتفعت بنسبة 0،3تراجعت المنازل المبدوءة اإلنشاء بنسبة  

أساس سنوي في نیسان/أبریل.  

● خالل األسبوع  277،000طلب لتصل إلى  13،000ارتفعت طلبات إعانات البطالة األمریكیة بواقع  

التالي لیوم الذكرى في الوالیات المتحدة (الذي یغیّر األرقام عادة). وكان التغیّر في المتوسط المتحّرك 

 2،157ألف طلب لتصل إلى  45لمّدة أربعة أسابیع بسیطاً. كما ارتفعت المطالبات المستمّرة بواقع 

%.  1،6% إلى 1،5ملیون طلب في حین ارتفع معّدل البطالة المضمونة من   

● ملیار دوالر في الربع الرابع إلى  113،4ارتفع العجز في الحساب الجاري في الوالیات المتحدة من  

بسبب ارتفاع قیمة الدوالر  2009ر دوالر في الربع األّول، ویُعتبر ھذا الرقم األعلى منذ ملیا 124،7

وتراجع الطلب العالمي.  
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● % على أساس شھري في نیسان/أبریل مقابل 0،1ارتفعت مخازین الشركات في الوالیات المتحدة بنسبة  

% في آذار/مارس. وتراجعت مخازین المصانع بنسبة 0،4 شّكل عبئاً على الناتج %، ما قد ی0،1-

.1،4المحلي اإلجمالي في الربع الثاني. وتراجعت نسبة المخزون إلى المبیعات إلى   

:أوروبا 	

● تراجع التضخم في منطقة الیورو بواقع   % على أساس في أیار/مایو بعد تراجع بواقع 0،1- % في 0،2-

نیسان/أبریل.  

● % على أساس شھري في 1،1مسّجالً ارتفاعاً بنسبة استعاد اإلنتاج الصناعي في منطقة الیورو عافیتھ،  

نیسان/أبریل بعد تراجع  % في آذار/مارس، وقد شّجعت السلع اإلنتاجیة ھذا االرتفاع.0،7-  

●  24،9ملیار یورو في نیسان/أبریل من  34ارتفع الفائض في الحساب الجاري في منطقة الیورو إلى  

أسعار الطاقة العامل األساسي المسؤول عن تطّور . وبقیت 2015ملیار یورو في الفترة نفسھا من 

حركة االستیراد والتصدیر.  

● ملیار یورو بعد مراجعة أخرى شائكة لبرنامج اإلنقاذ  7،5حصل الیونان على قرض جدید بقیمة  

االقتصادي.  

● % على أساس شھري) 0،9% على أساس سنوي (6ارتفعت مبیعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة  

% على أساس شھري). وكان االرتفاع إجمالیاً وشمل 2% في نیسان أبریل (5،2ر/مایو، من في أیا

جمیع أنواع المتاجر.  

● %، مسّجالً تدنیاً قیاسیاً منذ تشرین 5تراجع معّدل البطالة في المملكة المتحدة بشكل مفاجئ إلى  

.2005األول/أكتوبر   

● % على أساس سنوي في أیار/مایو، مسّجالً المعّدل 0،3ارتفع معّدل التضخم في المملكة المتحدة بنسبة  

نفسھ كشھر نیسان/أبریل.  

آسیا والمحیط الھادئ: 	

● حافظ بنك الیابان على معّدالت سیاسة الفائدة نفسھا وأبقى على أدوات سیاسة الفائدة األخرى، ما خیّب  

آمال األسواق التي كانت تتوقع إجراء ما إلنعاش االقتصاد الضعیف.  
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● ، ما أحبط رغبات MSCIالث على التوالي، ُرفض انضمام أسواق األسھم الصینیة إلى مؤشر للعام الث 

السلطات في اكتساب تقدیر دولي لتأثیر إصالحاتھا.  

● إلى  2016تراجع نمّو االستثمار في األصول الثابتة في الصین بین كانون الثاني/ینایر وأیار/مایو  

عاماً وتراجع من  16، مسّجالً بذلك الوتیرة األبطأ في 2015% بالمقارنة مع الفترة نفسھا عام 9،6

% في األشھر األربعة األولى. ارتفعت نسبة االستثمار الخاّص بواقع مخیّب یساوي 10،5ارتفاع 

%. تراجعت االستثمار في العقارات 23،3% فقط في حین ارتفعت نسبة  االستثمار العام بواقع 3،9

% في نیسان/أبریل.10،3مایو بالمقارنة مع % على أساس سنوي في أیار/6،6إلى   

● % في نیسان/أبریل مع حّد الحكومة من 12،8% في أیار/مایو من 11،8إلى  2تراجع نمّو الصین في ك 

نمّو االئتمان بعد انتعاشھ في أوائل العام.  

● % على أساس سنوي في أیار/مایو ولم یتغیّر منذ 6ارتفع النمّو الصناعي في الصین بنسبة  

/أبریل.نیسان  

● % على أساس سنوي في أیار/مایو بالمقارنة مع 10استقّر نمّو مبیعات التجزئة في الصین عند  

% في نیسان/أبریل.10،1  

● % على أساس 10،1% على أساس سنوي بعد ارتفاع 10ارتفعت تجارة التجزئة في الصین بنسبة  

جاه في حین أّدت أسعار الطاقة سنوي في نیسان/أبریل، وقد دفعت مبیعات السیارات الكبیرة ھذا االت

المنخفضة عالمیاً إلى تراجع مبیعات البترول.  

● ملیار دوالر، مسّجالً تراجعاً بنسبة  8،9بلغ االستثمار األجنبي المباشر في الصین لشھر أیار/مایو   -

% على 2،8ملیار دوالر في نیسان/أبریل ( 9،9% على أساس سنوي، ما یُعتبر انخفاضاً من 4،8

سنوي).أساس   

	

: مّر أسبوع آخر من دون تغیّر ملحوظ في البیانات الكلیة على المدى المتوسط. یشیر التوتر في األسواق الخالصة

المالیة من جّراء احتمال خروج بریطانیا من االتحاد األوروبي الذي لیس بالمصیبة كما یتّم تصویره غالباً إلى أّن 
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أن تؤدي أي صدمة، حتى لو كانت خفیفة نسبیة، إلى إفساد عملیة  األُسس ال تزال مزعزعة ویخشى المستثمرون

االنتعاش االقتصادي البطیئة للغایة. 	

	

التطورات الإلقلیمیة 	

● ملیون دوالر لتعزیز عمق سوق األوراق المالیة غیر السائلة.  100قّدم البحرین صندوق سیولة بقیمة  

بدور صانع السوق. وبدعٍم من عدد من المشاركین في السوق، سیقوم الصندوق  

● نقطة أساسیة إلى أعلى مستوى لھا منذ  100رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار  

سنوات، في محاولة لكبح التضخم وتخفیف تراجع الجنیھ. وقد تم رفع سعر الفائدة على الودائع بسرعة 

٪ (أعلى 12.75بنسبة ٪ (أعلى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات)، وسعر االقراض 11.75بنسبة 

).2008مستوى لھ منذ   

● ملیون دوالر)  500من المرجح أن تحصل مصر على الشریحة الثانیة من قرض بنك التنمیة األفریقي ( 

، نقًال عن مسؤول البنك اإلفریقي للتنمیة.”أموال الغد“قبل نھایة العام، وفق شركة   

● إلى الصناعة بدًءا من آب/أغسطس وستحّولھا نظًرا لنقص الغاز الطبیعي، ستوقف مصر إمدادات الغاز  

لتلبیة الطلب المتزاید من محطات تولید الطاقة الكھربائیة، وفقًا لمسؤول في مجلس الدولة الغاز 

).EGAS” (إیجاس“  

● ٪ على أساس سنوي مایو. 1.6٪ على أساس شھري و0.11انخفض التضخم في األردن بنسبة  

٪ خالل الفترة من كانون الثاني/ینایر إلى أیار/مایو 1.2سبة وعموًما، انخفض متوسط معدل التضخم بن

. ویعود ھذا االنخفاض في أیار/مایو إلى التباطؤ في وسائل النقل (2016 ٪)، وأسعار الوقود 8-

واإلضاءة ( ٪)، والثقافة، 3.2٪)، على الرغم من االرتفاع في القطاعات المتعلقة باإلیجارات (7.5-

٪)2.9(٪) والصحة 4.3والترفیھ (  

● وافق العراق على حزمة اإلصالح كما ھو مطلوب من قبل صندوق النقد الدولي، بما في ذلك تسویة  

ملیار  5.4جمیع متأخرات النفط بحلول نھایة العام. ویفرض قرض صندوق النقد الدولي، الذي یبلغ 

یر النفطیة. ومن سنوات، على العراق تنفیذ تدابیر لخفض اإلنفاق وزیادة اإلیرادات غ 3دوالر خالل 

المتوقع أن یعقد االجتماع في نھایة حزیران/یونیو للموافقة على قرض الصندوق.  
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● ملیار دوالر على مدى السنوات الثالث المقبلة (ما  20یخطط العراق لطلب قروض تصل قیمتھا إلى  

تصادي لحكومة بعد اتفاق قرض صندوق النقد الدولي) إلعادة بناء البنیة التحتیة وفقًا للمستشار االق

3،0ملیار دوالر سنویًّا، أي حوالي  7بغداد. وقد عانت البالد خسائر حرب تبلغ حوالي  ٪ من 5،0-

الناتج المحلي اإلجمالي.  

● ” ملیار دوالر إذا لزم األمر، من أجل  1.5قد یزید مصرف لبنان المركزي حزمة التحفیز لتصل إلى  

ملیون دوالر متبقیة  600كم. ونقل عنھ إنھ ھناك فقط ، بحسب ما كشف عنھ الحا”تحفیز الطلب الداخلي

ملیار دوالر الحالیة. 1.5من حزمة الـ   

● تعكس المخاطر السلبیة “بشأن لبنان، مشیرةً إلى أنھا ” السلبیة“حافظت وكالة مودیز على النظرة  

”.للتأخیر في تنفیذ اإلصالحات التي من شأنھا أن تساعد على تضییق العجز المالي  

● طر مناطق اقتصادیة خاصة، مع حوافز ضریبیة لجذب الشركات األجنبیة ورأس المال. تنشئ ق 

وبموجب مشروع القانون الذي أقره البرلمان االسبوع الماضي، تخطط البالد إلنشاء ثالث مناطق 

اقتصادیة: واحدة للتخزین والخدمات اللوجستیة المتخصصة في الشحن الجوي والتكنولوجیا؛ وثانیة 

لشركات البتروكیماویات والصناعات الغذائیة ومنطقة ثالثة تركز على مواد البناء واآلالت.لتصنیع ا  

● في قطر ” القطاع التجاري“ومن المتوقع أن یرتفع إجمالي اإلنفاق تكنولوجیا معلومات واتصاالت في  

، 2015العام ملیار دوالر أُنفِقت في  1.9، مقارنة مع 2019ملیار دوالر بحلول العام  2.8إلى حوالي 

وفقًا لتقریر نشرتھ وزارة النقل واالتصاالت.  

● (ضریبة ” ضریبة األراضي البیضاء“وافق مجلس الوزراء في المملكة العربیة السعودیة على مقدمة  

باألرض الفارغة المخصصة لالستخدام السكني ” أرض األبیض“٪). وقد تم تعریف 2.5سنویة 

المدن. وسیتّم، في المرحلة األولى، تطبیق الضریبة على  والتجاري في حدود النمو الحضري في كل

متر مربع ضمن تطورات المخطط  10،000األراضي غیر المطّورة والتي تمتّد على أكثر من 

الرئیسي المصّدقة (أي المعلومات المقدمة في التطورات المخطط الرئیسي).  

● للشركات “افق مجلس الوزراء على قوانین افتتاح المملكة العربیة السعودیة لقطاع التجزئة والجملة: و 

مقارنة بالنسبة الحالیة التي تبلغ ” ٪100األجنبیة لالستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة مع ملكیة 

ھناك مخطط لخلق ملیون فرصة عمل سعودیة إضافیة بحلول العام  2030٪. ومن ضمن رؤیة 75
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ادة النسبة المنخفضة نسبیًّا المتعلقة بالتجارة في قطاع تجارة التجزئة المتنامیة، مع زی 2020

اإللكترونیة.  

● ) أنھا أصبحت أول شركة أجنبیة تحصل على رخصة Dow Chemical” (داو كمیكال“كشفت شركة  

تداول (الذي تعطي ملكیة كاملة) من المملكة العربیة السعودیة.  

● ملیار دوالر وتعتبر  30الیات المتحدة الـ ناھز حجم التجارة الثنائیة بین المملكة العربیة السعودیة والو 

الوالیات المتحدة ثاني أكبر شریك تجاري وتمثل الحصة األكبر من االستثمار األجنبي المباشر.  

● ملیار دوالر إلى البلدان النامیة خالل  99.75قدمت المملكة العربیة السعودیة مساعدات إجمالیة قدرھا  

1973 ربیة السعودیة لدى األمم المتحدة. ویعّد ذلك أعلى من المعدل ، وفقًا لسفیر المملكة الع2009-

٪ من الناتج المحلي اإلجمالي للدول 0.7المستھدف لألمم المتحدة فیما یتعلّق بالمساعدات التنمویة بنسبة 

المانحة.  

● ٪ على أساس ربع سنوي في الربع 6ازداد الربح الصافي لبنوك دول مجلس التعاون الخلیجي بنسبة  

٪) 13.3٪)، تلیھا قطر (13.9ھذا العام، وتصّدرت المملكة العربیة السعودیة الئحة الربح ( االول

٪)، وفقًا لدراسة نشرت من قبل بیت االستثمار العالمي. وارتفع إجمالي األصول بنسبة 1.6والكویت (

حدة ٪، تلیھا اإلمارات العربیة المت11.8٪ على أساس سنوي، وكان نمّو قطر األقوى بنسبة 5.6

٪).2.2٪) والمملكة العربیة السعودیة (6.8(  

● ٪ مقابل النسبة 4.1عائد على االستثمار بنسبة سّجلت صنادیق الثروة السیادیة في المنطقة متوسط  

). وسحبت Invesco” (إنفیسكو“٪، وفقَا لمسح إدارة األصول العالمیة السیادیة 5.9المتوقّعة وھي 

٪ من 7تّم استجوابھا، االستثمارات المخطط لھا أم ألغتھا وھي بنسبة  ، التي15الصنادیق اإلقلیمیة الـ 

٪ فقط. لقراءة التقریر: 3األصول، في حین بلغت االستثمارات الجدیدة ما یعادل 

2016.pdf-http://igsams.invesco.com/pdf/IGSAMS(  

● 2007٪ في الملیونیرات بین 80شھدت قطر زیادةً   ي الشرق األوسط للعام ، وفقًا لتقریر الثروة ف2015-

٪ في المملكة العربیة السعودیة. وفي 25٪ في دولة اإلمارات العربیة المتحدة و60، مقارنة مع 2016

٪ في عدد الملیونیرات 50المستقبل، من المتوقع ارتفاع المعّدل في اإلمارات العربیة المتحدة بنسبة 

٪ 40٪ و45المملكة العربیة السعودیة بنسبة مقابل قطر و 2025الذین یعیشون في البالد بحلول للعام 
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على التوالي. یتوفر التقریر على الرابط التالي 

-2016-east-middle-http://www.researchandmarkets.com/reports/3678151/the

report-wealth(  

نظرة معمقة حول اإلمارات العربیة المتحدة 	

● الشركات اإلماراتیة التي تبلغ إیراداتھا السنویة سیتّم فرض تسجیل نظام ضریبة القیمة المضافة في  

ملیون درھم بحسب ما كشف عنھ مسؤول في وزارة المالیة. أّما الشركات ذات  3.75أكثر من 

1.87اإلیرادات التي تبلغ بین  ملیون درھم فلدیھا خیار التسجیل أم ال أثناء المرحلة األولى  3.75-

لزمة في المرحلة الثانیة التي لم یتّم تحدید موعدھا بعد.المتداولة خارج النظام؛ لكنھا ستصبح م  

● عقد بنك أبو ظبي الوطني وبنك الخلیج األول محادثات أولیة بشأن اندماجھما، وفقًا لمصادر مصرفیة.  

وقال أحدھم إّن اإلعالن عن ذلك قد یحدث في أقرب وقت من ھذا الشھر  وإّن االندماج سیخلق أكبر -

الشرق األوسط وأفریقیا. بنك من حیث األصول في  

● درھم لجمیع الركاب، بما في ذلك الموجودین في  35ستبدأ أبو ظبي بتطبیق ضریبة المطار التي تبلغ  

حزیران/یونیو. وسیلي ذلك خطوات مماثلة في دبي والشارقة. وبدأت اإلمارة  30الترانزیت، بدًءا من 

درھم للیلة الواحدة، منذ بدایة ھذا  15وتعرفة  ٪ على فواتیر الفنادق،4أیًضافرض ضریبة البلدیة بنسبة 

الشھر.  

● ٪ على أساس سنوي في أیار/مایو (نیسان/أبریل: 1.5٪ على أساس شھري و0.2وبلغ التضخم في دبي  

٪ على أساس سنوي في حین انخفضت 3.3٪ على أساس سنوي). وكانت أسعار المساكن بنسبة 1.9

٪.0.5أسعار المواد الغذائیة والمشروبات بنسبة   

● ملیار دوالر في الربع األول  319٪ على أساس سنوي إلى 3.6انخفضت التجارة غیر النفطیة في دبي  

ملیار درھم)، 39ھذا العام، وفقًا لبیانات جمارك دبي. واحتفظت الصین بصدارتھا كشریك تجاري (

ملیار درھم). 22ملیار درھم) والوالیات المتحدة ( 24تلیھا الھند (  

● ٪ خالل 36موانئ دبي العالمیة، نمت التجارة بین المنطقة الحرة لجبل علي والیابان بنسبة وفقًا لرئیس  

.2015ملیار درھم في العام  2.7السنوات الخمس الماضیة لتصل إلى   
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●  700 –ملیار درھم من التمویل اإلسالمي  1) في دبي عن تقدیم Meydaanكشفت مجموعة میدان ( 

ملیون درھم من منشأة التمویل طویل األجل  300ت إسالمیة وملیون درھم من خالل إصدار سندا -

”.ھیكل رأس المال وتنویع قاعدة المستثمرین ودعم مشاریع جدیدة“لتعزیز   

● ملیون دوالر  230حصلت شركة بترول اإلمارات الوطنیة (اینوك) على قروض غیر مضمونة بقیمة  

المشاریع الجدیدة ودعم عملیات توسیع  من البنك الصناعي والتجاري الصیني، للمساعدة في تمویل

االستراتیجیة واألعمال التابعة للشركة.  

● ملیون في نیسان/أبریل،  6.98٪ على أساس سنوي إلى 7.2ارتفعت حركة المسافرین عبر مطار دبي  

٪ على أساس سنوي).6.9ملیون ھذا العام (+  27.93لیصل المجموع إلى   

	


