
تقرير أداء االقتصاد العالمي
النصف األول من العام 2017 



أي تحليل أو رأي أو تعليق أو أي مادة قائمة على األبحاث الواردة في هذا التقرير يتم توفيرها 
فقط ألغراض تعليمية و لتزويدكم بالمعلومات، وليس الهدف منها تقديم أي توصية أو دعوة 
للبيع والشراء تحت أي ظرف من الظروف. يتوجب عليك دائما الحصول على مشورة مستقلة في 
المخاطر  تحمل  أي سوق وعدم قدرتك على  للمضاربة في  بمدى مالئمتك  بالتردد  حال شعورك 

المرتبطة بها.

ان العمالت و العقود مقابل الفروقات هي منتجات تخضع لنظام الهامش و قد تعرض المستثمر 
الى خسائر تتجاوز االيداعات. ان التداول في هذه المنتجات قد ال يناسب جميع المستثمرين، لذا يرجى 

التأكد من انك على فهم كامل للمخاطر و الحصول على مشورة مستقلة عند اللزوم.



Equiti



إن هذا التقرير مقدم لكم من مجموعة Equiti. تتميز مجموعة Equiti بتقديم وساطة مالية لتجارة العمالت والعقود مقابل الفروقات 
وخدمات مالية متخصصة. فهي مجموعة من مزودي الخدمات المالية العالمية المرخصة التي تقدم عروض مختلفة وواسعة لتداول 

األدوات المالية وفئات األصول وتقدم حلول مبتكرة للسيولة عبر شركاتها التابعة والفرعية.

نحن فريق مكون من متداولين شغوفين، معلمون واختصاصيون في األنظمة المعلوماتية. نحن نؤمن أن عملية التداول يجب أن 
تكون تجربة سهلة وآمنة ومنتجة بنفس الوقت، ونحن سعداء بمشاركة المعرفة والمهارات التي لدينا معكم. إن كنتم متداولين 

من األفراد او الشركات أو المؤسسات – مجموعة Equiti هي الحل في جميع مستويات السوق.

فنحن نقدم لكم خبرة تمتد إلى أكثر من خمسين عامًا في مجال تداول العمالت والعقود مقابل الفروقات التي تخضع لنظام الهامش 
ومجموعة كبيرة من المعرفة في السوق. باإلضافة إلى أكثر من 150 موظف منتشرون حول العالم من خالل مكاتبنا في الشرق 

األوسط وأمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ

تتكون مجموعة Equiti من شركة EGM Futures DMcc- وسيط رائد متعدد األصول، مرخص ومفوض من قبل هيئة األوراق المالية 
  .Divisa NZ و ،Divisa UK، Divisa US، Divisa AM السلع اإلماراتية، ومجموعة من مزودي الخدمات المالية

المعلومات الواردة هنا ليست موجهة إلى المقيمين في الواليات المتحدة وبلجيكا وكندا وسنغافورة، وال ُيسمح استخدامها من 
قبل أي شخص مقيم في بلد ال تتوافق فيه القوانين واللوائح المحلية مع قوانين ولوائح المملكة المتحدة.

أي تحليل أو رأي أو تعليق أو أي مادة قائمة على األبحاث واردة هنا يتم توفيرها فقط ألغراض تعليمية وتزويدكم بالمعلومات، وليس 
الهدف منها تقديم أو توصية أو دعوة للبيع والشراء تحت أي ظرف من الظروف. 



 

Equiti

Equiti

قبيل نهاية عام 2017



االقتصاد األمريكي



2017 مع  هيمنت األحداث السياسية على الشهر األول من 
دخول الرئيس األمريكي المنتخب دونالد ترامب البيت األبيض 
لحلف اليمين. وبقيت حالة عدم اليقين حاضرة حتى اآلن في 
الرئاسة مما زاد  ظل األزمات التي مر بها ترامب منذ توليه 
التي  االقتصادية  أجندته  تحقيق  على  قدرته  حول  الشكوك 
التوقعات  تظل  ذلك  ورغم  االنتخابية.  حملته  خالل  بها  وعد 

بنمو االقتصاد األمريكي بوتيرة تقارب الـ %2 سنوًيا.
تشريع  أي  تمرير  في  ترامب  إدارة  تنجح  لم  اآلن،  وحتى 
والبنية  الضريبي  لإلصالح  خطط  تحديد  يتم  ولم  اقتصادي 
الكونجرس  يقوم  بأن  ضعيفة  احتماالت  وهناك  التحتية، 

بتمرير تشريعات اإلصالح الضريبي قبل نهاية العام الحالي.

االقتصاد األمريكي

من  للتخلص  قوة  بكل  يسعى  ترامب  كان  الذي  الوقت  في 
الذين  األمريكيين  األشخاص  عدد  انخفض  كير،  أوباما  برنامج 
ال يملكون تأميًنا صحًيا ألدنى مستوياته تاريخًيا خالل األشهر 

األولى من والية دونالد ترامب.
من  فقط   8.8% كان   2017 من  األولى  أشهر  الثالثة  وخالل 
شخص،  مليون   28.1 أو  صحي  تأمين  يملكون  ال  األمريكيين 
قبل  شخص  مليون   48.6 إلى  وصل  قد  العدد  كان  حين  في 
أن يبدأ برنامج أوباما كير. وتأتي تلك األرقام بعد عدة أشهر 
من الجهود الفاشلة من الجمهوريين في الكونجرس إللغاء 
الصحي، وبسبب  للتأمين  أوباما كير وتمرير تشريعات جديدة 
تلك  كل  تعرقلت  الجمهوريين  األعضاء  من  العديد  تردد 

الجهود.

أوباما كير كانت العقبة األكبر 
في طريق ترامب خالل 2017 

ولم يقدر عليها

أنه  الضريبي  الملف  حول  له  خطاب  في  ترامب  دونالد  أعلن 
والشركات،  العاملين  على  الضرائب  خفض  على  سيعمل 
لإلصالح  خطته  تواجه  أن  في  األسواق  في  القلق  ويسود 
الضريبي نفس مصير أوباما كير، بالتالي سيكون أمام مأساة 
سياسية كبيرة. والمشكلة أن الجمهوريين داخل الكونجرس 
أو خارجه لديهم خطط كثيرة لكيفية القيام باإلصالح الضريبي 

ولكن ليس واضًحا ما ُيريده البيت البيض.
ومن المرجح أن تشمل خطة ترامب الضريبية خفًضا للضرائب 
مما  والدخل  العقارية  الضرائب  عن  فضال  الشركات  على 
سيعود بالنفع على األمريكيين. ولكن السؤال األبرز هو هل 
سيتمكن من تمرير هذه اإلصالحات؟ أم أنها ستواجه مطبات 

مشابهة لخطة استبدال برنامج الرعاية الصحية؟

أجندة ترامب االقتصادية قد 
تواجه نفس مصير أوباما كير

االقتصاد األمريكي على الطريق 
الصحيح 

حقق االقتصاد األمريكي نمًوا قوًيا خالل النصف األول من عام 
2017، مما أدى لتعزيز قوة سوق العمل وتحسن ثقة األسواق 
بشكل عام، وأكد االحتياطي الفيدرالي على التطورات اإليجابية 
في االقتصاد عن طريق تشديد سياسته النقدية بشكل تدريجي 
حيث تم رفع الفائدة 4 مرات حتى اآلن منذ ديسمبر 2015 لتصل 
العام  نهاية  قبل  أخرى  مرة  برفعها  توقعات  مع   1.25% إلى 

الحالي.
 2017 الثاني من عام  الربع  الناتج اإلجمالي المحلي خالل  ونما 
بنسبة %3 ألول مرة منذ أكثر من عامين، وذلك بعد نموه بنسبة 
باستثمارات  مدفوًعا  العام  نفس  من  األول  الربع  خالل   1.4%
الرئيس  وكان  االستهالكي.  اإلنفاق  وكذلك  القوية  الشركات 
األمريكي دونالد ترامب قد حدد هدف الـ %3 للنمو االقتصادي 
لالستمرار  االقتصادي  النمو  يحتاج  وقد  الطويل،  المدى  على 
أساس  على  الهدف  لتحقيق  تجاوزها  أو  الوتيرة  هذه  بنفس 
قد  األمر  أن  األمريكي  الخزانة  وزير  ويرى  العام.  لهذا  سنوي 

يستغرق فترة تصل لعامين لتحقيق الهدف.

الشخصي  االستهالك  قراءة  مراجعة  تم  الثاني،  الربع  وخالل 
والذي ُيعد المساهم األكبر في النمو

 االقتصادي بنحو مرتفع إلى %3.3 من %2.8 مدفوًعا باإلنفاق 
الهاتف  وخدمات  الطبية،  العقاقير  المرافق،  اإلسكان،  على 

المحمول.
إعصار  عن  نجمت  التي  األضرار  تقييم  االقتصاديون  وينتظر 
الثالث  الربع  في  االقتصادي  النمو  على  تأثيره  ومدى  هارفي 
من   15% حوالي  إلغالق  أدى  قد  اإلعصار  أن  وُيذكر   ،2017 من 
أسعار  ودفع  اإلنتاج  على  أثر  مما  األمريكية  النفط  مصافي 
البنزين لالرتفاع ألعلى مستوياتها على مدار ما يزيد عن عامين.



معدل النمو األمريكي
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منذ اليوم األول لدونالد ترامب في البيت األبيض وهو يسعى جاهًدا لخفض عجز الميزان التجاري األمريكي. وفي يناير الماضي 
وقع على االنسحاب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ وهي االتفاقية التي خاض باراك أوباما مفاوضات استمرت ألعوام 

لعقدها. وتتضمن هذه االتفاقية 12 دولة تستحوذ على حوالي %40 من االقتصاد العالمي.
كندا  من  كل  مع   (NAFTA) النافتا  التفاقية  جديدة  شروط  على  التفاوض  إعادة  في  رغبتها  األمريكية  اإلدارة  أعلنت  ومؤخًرا، 
والمكسيك بعد أن وصفها ترامب بالكارثة، بل وهدد باالنسحاب منها عبر موقع التواصل االجتماعي تويتر قائًال "نحن في عملية 
نضطر  هل  كالهما،  مع  صعوبة  نواجه  وكندا  المكسيك  مع  اإلطالق)  على  تجارية  اتفاقية  (أسوء  نافتا  الـ  حول  تفاوض  إعادة 

إلنهائها؟، فيما قال وزير التجارة األمريكي بأنها اتفاقية عفا عليها الزمن. 

هل ينسحب ترامب من اتفاقية الـ نافتا (NAFTA)؟

ويرى أغلب المحللين أن تهديدات ترامب غير حقيقية بل هي مجرد خدعة أو مساومة قبل أن تتجه الدول الثالثة في الدخول في 
جولة ثانية من المحادثات، وسيكون أمامه عوائق قانونية إلنهاء االتفاقية التي دامت لـ 23 عاًما. وبموجب هذه االتفاقية يمكن 

ألحد األطراف االنسحاب من االتفاقية بمجرد تقديم إشعار خطي لستة أشهر وهو ما لم يفعله ترامب حتى اآلن.



ال شك أنه قد تضائلت بعض الشيء فرص قيام الفيدرالي األمريكي برفع أسعار الفائدة في شهر ديسمبر القادم وذلك في أعقاب 
القراءة السادسة الضعيفة لمؤشر أسعار المستهلكين في يوليو على أساس شهري. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 
%0.1 أقل من التوقعات خالل شهر يوليو فيما ارتفع على أساس سنوي بنسبة %1.7. أما في شهر أغسطس فقد شهد تسارًعا 
ملحوظا ليرتفع بنسبة %0.4 على أساس شهري وهي األعلى منذ بداية العام الحالي، فيما ارتفع بنسبة %1.9 على أساس سنوي 
وأتبعه بتباطؤ طفيف خالل شهر يوليو إلى %1.4. فيما ارتفع المقياس المفضل للتضخم بالنسبة لالحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر 

اإلنفاق االستهالكي الشخصي األساسي بنسبة %1.5 خالل شهر يونيو.

وُيعد التضخم هو الحلقة المفقودة الذي من شأنه أن يضع االحتياطي الفيدرالي على المسار المقنع لالستمرار في رفع أسعار 
الفائدة، ولكن حتى مع بقاءه أدنى هدف الـ %2 يتوقع الفيدرالي أن يتم رفع الفائدة مرة أخرى هذا العام وثالث مرات في 2018 

إال أن األسواق ترى أنها قد تكون مرة واحدة فقط خالل العام المقبل

وآثار ارتفاع التضخم الضعيف قلق االحتياطي الفيدرالي حيث علق نيل كشكاري، عضو االحتياطي الفيدرالي على ذلك قائال: أن أحد 
األسباب للتمهل قبل رفع الفائدة هو أرقام التضخم المنخفضة، وأن معدالت التضخم لم ترتفع في ظل قوة بيانات سوق العمل.

وسيتوقف أي قرار بشأن الفائدة على بيانات التضخم المستقبلية، وُيذكر أن الفيدرالي قام بالفعل برفع الفائدة مرتين هذا العام.

ارتفاع التضخم الضعيف قد يؤجل رفع الفائدة

اإلنفاق االستهالكي الشخصي األساسي
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كما ذكرنا أن االقتصاد األمريكي قد حقق أسرع وتيرة نمو خالل الربع الثاني من هذا العام على مدار ما يزيد عن عامين وكان أحد 
العوامل التي دفعت االقتصاد لهذا النمو هو قوة خلق الوظائف داخل االقتصاد األمريكي.

وعلى الرغم من أن بيانات شهر أغسطس جاءت دون التوقعات، حيث أضاف االقتصاد 156 ألف وظيفة فقط مقابل توقعات بإضافة 
180 ألف وظيفة إال أن البيانات تشير إلى أن أغسطس هو الشهر الـ 83 على التوالي لنمو الوظائف األمريكية وهي أطول سلسلة 

من نمو الوظائف تاريخًيا، ليصل إجمالي الوظائف التي أضافها االقتصاد منذ يناير 2006 حوالي 147 مليون وظيفة حتى اآلن.
أما معدالت البطالة فقد ارتفعت بنحو طفيف إلى %4.4 خالل شهر أغسطس إال أنها ال تزال بالقرب من أدنى مستوياتها على مدار 
16 عاًما،، وذلك في الوقت الذي ارتفع فيه متوسط دخل الساعة للفرد بنسبة %2.5 مقارنة بعام مضى إلى 26.39 دوالر من 25.74 

دوالر.

مؤشر أسعار المستهلكين في الواليات المتحدة
أسعار المستهلكين شهري        أسعار المستهلكين سنوي
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قطار سوق العمل ال يتوقف



أعرب االحتياطي الفيدرالي عن ثقته في االقتصاد األمريكي وأبقى على أسعار الفائدة دون تغيير عند %1.25 في اجتماعه األخير 
باإلجماع، وقام برفع توقعاته للنمو خالل العام الحالي إلى %2.4 وأبقى عليها دون تغيير في عام 2018 عند %2.1 بينما رفعها إلى 

%2 في 2019.
وعلى صعيٍد آخر، قام االحتياطي الفيدرالي بخفض توقعاته للتضخم لعام 2017 من %1.7 إلى %1.5 ولعام 2018 من %2 إلى 1.9% 
ويرى أن ضعف التضخم يعود لعوامل مؤقتة، وأرجعت جانيت يلين، محافظ االحتياطي الفيدرالي هذا االنخفاض إلى عدة عوامل : 
أدى  أدى  مما  األمريكي  الدوالر  لقوة  باإلضافة  الطاقة،  أسعار  انخفاض  المالية،  األزمة  بعد  يتعافى  يزال  ال  الذي  العمل  سوق 

النخفاض تكاليف الواردات. وأضافت أنه قد يتم تعديل السياسة النقدية إذا ما أصبحت أسباب انخفاض التضخم دائمة.
وال يزال االحتياطي الفيدرالي ُيبقي على توقعاته برفع أسعار الفائدة مرة واحدة هذا العام وثالث مرات خالل العام القادم، بينما 
قام بخفض توقعات رفع الفائدة في عام 2019 من ثالث مرات إلى مرتين. وطبقا ألداة الـ FedWatch فإن احتماالت رفع الفائدة في 

اجتماع ديسمبر قد استقرت عند 71.4%. 
كما أعلن عن عزمه تقليص حيازته الضخمة من السندات والتي تبلغ حوالي 4.5 تريليون دوالر والتي جمعها بعد األزمة المالية 
العالمية في 2008 بداية من شهر أكتوبر المقبل مع خفض بواقع 10 مليار دوالر شهرًيا وتتزايد تدريجًيا خالل العام المقبل إلى 

50 مليار دوالر شهرًيا.
وُيوضح الجدول التالي التوقعات االقتصادية لالحتياطي الفيدرالي والذي من المتوقع أن يتم تحديثه في اجتماع ديسمبر القادم:

بيانات سوق العمل األمريكي 
البطالة              التوظيف
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ماذا ننتظر من االحتياطي الفيدرالي فيما تبقى من هذا العام؟



اقتصاد منطقة 
اليورو



اتجه البنك المركزي األوروبي في بداية عام 2015 للبدء في برنامج واسع للتحفيز النقدي عن طريق شراء 
السندات الحكومية وهو ما ُيعرف ببرنامج التيسير الكمي بعد محاوالت عدة النتشال اقتصاد منطقة اليورو 
من حالة الركود باإلضافة لدفع معدالت التضخم لالرتفاع من جديد عن طريق خفض أسعار الفائدة والقروض 

الرخيصة وشراء بعض ديون القطاع الخاص.
وكانت ألمانيا من أكبر المعارضين لذلك البرنامج خوًفا من أن يكون ذلك البرنامج شكال من أشكال تمويل عجز 

الحكومات، أو أن يؤثر على الحكومات للمضي قدًما في طريق اإلصالحات االقتصادية.
اليورو، وكانت أغلب مؤشرات االقتصاد  البرنامج تظهر على اقتصاد منطقة  وخالل عامين ونصف بدأت ثمار 
في أوروبا إيجابية. حيث حقق االقتصاد األوروبي نمًوا يقترب من الـ %2 خالل الربع األول من 2017، كما أظهر 
العام  بدأ  التضخم فقد  أما  المنطقة.  البطالة بين دول  أرقام  تباين  الرغم من  إيجابًيا على  العمل زخًما  سوق 

الجاري بشكل قوي إال أنه تباطأ خالل األشهر القليلة الماضية. 
الناخبون  وفضل  الماضي،  العام  غرار  على   2017 عام  من  األول  النصف  على  السياسية  األحداث  وهيمنت 
األوروبيون في فرنسا وهولندا المرشحين المؤيدين ألوروبا عن هؤالء المناهضين للتكامل األوروبي والداعين 
للخروج من االتحاد األوروبي على غرار المملكة المتحدة، ال سيما أن األسواق كانت تفضل خيار الداعمين ألوروبا، 

وبالتالي انعكست نتائجه اإليجابية فيما بعد على األسواق.
ولم تشهد السياسة النقدية أي تغيير منذ بداية العام الجاري والتي كانت تسهيلية للغاية من أجل دعم النمو 
االقتصادي ودفع معدالت التضخم لالرتفاع. مع وجود تكهنات بأن البنك المركزي األوروبي قد يضع خيار تحول 

سياسته على طاولة االجتماعات في وقت قريب.

التعافي االقتصادي ُيمهد الطريق لتشديد 
السياسة النقدية

اقتصاد منطقة اليورو



توسيع حجم البرنامج إلى 80 مليار يورو 

شهريًا بداية من أبريل 2016

10 Mar 
2016  

 خفض حجم البرنامج إلى 60 مليار يورو 

شهريًا بدايًة من أبريل 2017 باإلضافة إلى 

تمديد فترة البرنامج حتى ديسمبر 2017

8 Dec 
2016

 تمديد فترة البرنامج حتى مارس 2017

3 Dec 
2015 

بداية تفعيل البرنامج

9 Mar 
2015 

اإلعالن عن برنامج التيسير الكمي ب 60 

مليار يورو شهريًا حتى سبتمبر 2016

22 Jan 
2015 

واستمر اقتصاد منطقة اليورو في إظهار مدى تحسنه على مدار الفترة الماضية، حيث تجاوز نمو المنطقة بشكل جزئي النمو 
المحقق في الواليات المتحدة وبريطانيا خالل الربع األول من العام الجاري، ونما االقتصاد بنسبة %0.5 أو أكثر للربع الثالث على 

التوالي وذلك ألول مرة على مدار عقد من الزمن. 
وتؤكد األرقام المختلفة أن االقتصاد آخذ في النمو سواء كانت الثقة االقتصادية أو البطالة أو اإلنتاج الصناعي، األمر الذي يدعم 
توقعات البنك المركزي األوروبي بأن الضغوط السعرية آخذة في االرتفاع، لذا يستعد صانعوا السياسة لمناقشة مستقبل التيسير 

الكمي قريًبا. 
وإذا  األمريكي،  االقتصاد  أداء  يتفوق بشكل كبير على  اليورو  أداء منطقة  أن  إلى حد كبير  الذي قد يكون غير ملحوظ  واألمر 
على  المتحدة  الواليات  في  النمو  اليورو  لمنطقة  اإلجمالي  النمو  تجاوز  اليونانية  األزمة  أوج  وفي   2015 عام  خالل  الحظنا  ما 
مدار العامين ونصف األخيرين، حيث سجلت منطقة اليورو نمًوا بنسبة %5.1 خالل هذه الفترة مقارنة بنسبة %4.6 في الواليات 

المتحدة.

وُيوضح الجدول التالي مسار برنامج التيسير الكمي منذ اإلعالن عنه حتى اآلن:

األسواق في الوقت الحالي باتت مستعدة بأن يقوم البنك المركزي األوروبي باإلعالن عن تقليص 
برنامج التيسير الكمي والبدء في تشديد السياسة النقدية، هل تتوقع أن يقوم المركزي األوروبي 

بهذه الخطوة قبل انتهاء العام الجاري أم أنه قد يتمهل قبل اتخاذ أي قرارات؟

نور الدين الحموري
محلل اقتصاد واسواق عالمية في سكاي نيوز عربية

قرر البنك المركزي األوروبي بتخفيض برنامج التيسير الكمي وذلك بداية من شهر يناير القادم. ومع ذلك، جاء التخفيض أقل 
مما توقعته األسواق. وكانت تشير التقديرات أن يتم تخفيض البرنامج بداية من الوقت الحالي بنحو 20 مليار يورو ورغم ذلك 

قرر المركزي األوروبي تمديد فترة البرنامج حتى سبتمبر من العام  القادم.

ومع ذلك، قد يتغير ذلك في أي لحظة خاصة إذا استمرت البيانات في إظهار مزيد من التحسن باإلضافة ألي ارتفاع آخر في 
التضخم. ولكن أنا على يقين بأن البنك المركزي األوروبي سيقوم بعملية تخفيض  التحفيز النقدي بنحو متباطئ. ومع بداية 
شهر يناير 2018 سيقوم البنك المركزي بشراء 30 مليار يورو حتى سبتمبر 2018، مما يعني أنه قد يقوم بخفض البرنامج 

بنحو 10 مليار يورو كل ربع سنة.



معدل النمو في منطقة اليورو على أساس ربع سنوي
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وأعرب ماريو دراجي، محافظ البنك المركزي األوروبي عن ثقته في أن االنتعاش االقتصادي الحالي سيمتد في النصف الثاني 
من عام 2017، في ظل استمرار تحسن سوق العمل، باإلضافة لسد فجوة اإلنتاج مما ُيعزز من استدامة ارتفاع معدالت التضخم. 

وأشار تقرير المفوضية األوروبية مؤخًرا أن الثقة في االقتصاد عند أعلى مستوياتها على مدار عشر سنوات.

ومن واقع التعافي الذي أشرنا إليه في منطقة اليورو، فقد سجلت معدالت البطالة أدنى مستوياتها على مدار ثماني سنوات 
بنسبة %9.1 في شهر يوليو، وبالرغم من ارتفاع هذه النسبة مقارنة بالواليات المتحدة إال أننا سنالحظ مدى التراجع الملحوظ 
ليس فقط منذ بداية العام الحالي ولكن منذ بداية 2015 وُيعد ذلك مؤشًرا قوًيا على أن التعافي االقتصادي سيستمر خالل 

النصف الثاني من 2017.



تباطؤ التضخم قد يؤجل مناقشة تقليص 
حجم برنامج التيسير الكمي

تباطؤ  أن  إال  إليه  أشرنا  الذي  االقتصادي  التعافي  من  بالرغم 
معدالت التضخم قد تجعل البنك المركزي األوروبي يتمهل في 
النقدي والذي  فكرة مناقشة تقليص برنامجه الواسع للتحفيز 
يبلغ 2.3 تريليون يورو. وظهر ذلك جلًيا عندما حث صندوق النقد 
الدولي البنك المركزي األوروبي على اإلبقاء على برنامج التحفيز 
أن  أهمية  على  مؤكًدا  الضعيفة،  السعرية  الضغوط  ظل  في 
تبقى السياسة النقدية توسعية إلى حٍد كبيٍر حتى يكون هناك 

ارتفاع مستدام في مسار التضخم نحو الهدف المحدد.

المتوسط  للنمو  نتيجة  منخفضة  التضخمية  الضغوط  وتبقى 
لألجور باإلضافة النخفاض أسعار النفط، مما يجعل خطوة البنك 
أسعار  أن  وُيالحظ  الصعوبات.  بعض  يشوبها  القادمة  المركزي 
بقيت  وإذا  مضى  عام  منذ  عليه  كانت  مما  أغلى  حالًيا  النفط 
أنه  إال  قليال،  لالرتفاع  التضخم  تدفع  قد  الحالية  عند مستوياتها 
سيصطدم باالرتفاعات األخيرة لعملة اليورو والتي ستدفع أسعار 

الواردات لالنخفاض.

واستقر نمو أسعار المستهلكين في منطقة اليورو خالل شهر 
اختفت،  قد  االنكماش  مخاطر  بأن  ُيشير  مما   ،1.3% عند  يوليو 
المركزي  لهدف  للوصول  الوقت  بعض  أمامه  يزال  ال  ولكنه 
بقيمته  المستهلكين  أسعار  مؤشر  أما   ،2% عند  األوروبي 
األساسية والذي يستثني أسعار العناصر األكثر تقلًبا مثل الغذاء 
والوقود فقد ارتفع بنسبة %1.2 وهي األعلى منذ يونيو 2013.

معدالت البطالة

يوليو            يونيو              مايو               أبريل              مارس          فبراير              يناير    
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مؤشرات أسعار المستهلكين في منطقة اليورو
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نهاية  حتى  الوقت  من  فترة  السياسة  صانعوا  أمام  وسيكون 
لرؤية  الكمي  التيسير  برنامج  نهاية  توقيت  وهو  الجاري  العام 
لن  حيث  أمامهم،  واضحة  الصورة  تكون  حتى  التضخم  مسار 
من  الخروج  قرار  التخاذ  فقط  واحد  شهر  بيانات  على  يعتمدوا 
التضخم  أرقام  تبقى  بأن  توقعاتهم  ظل  وفي  التحفيز،  برنامج 
أنهم  إال  القادمة،  الحالية خالل األشهر  بالقرب من مستوياتها 
على ثقة من وصولها للمستويات المستهدفة، لذا سيقومون 

باالنتظار ومراقبة إلى أين ستتجه األوضاع الحالية.  

سياسة  تحول  لبداية  األسواق  استعجال  عدم  سبيل  وعلى 
المركزي  البنك  داخل  من  تصريحات  جاءت  األوروبي  المركزي 
األوروبي بأن األسواق أساءت تفسير تصريحات دراجي بعد يوم 
من تصريحه بأن البنك سيقوم بتعديل سياسته النقدية بشكل 
تدريجي وأنه يجب الحذر في تعديل برنامج التحفيز النقدي دون 
أن ُيحدد توقيت محدد للقيام بتلك الخطوة، مما دفع األسواق 
لتشديد  يستعد  األوروبي  المركزي  بأن  التصريحات  تلك  لترجمة 

سياسته النقدية.

وقبل خمس سنوات كان ماريو دراجي، محافظ البنك المركزي 
اليورو،  إلنقاذ  يلزم  ما  بكل  سيقوم  بأنه  تعهد  قد  األوروبي 
إلى  الحالي  الوقت  في  القوي  االقتصادي  التعافي  ويعود 
السياسة التوسعية الواسعة التي انتهجها دراجي إلى حد ما. 
بتقليص  قيامه  توقيت  هو  اآلن  األسواق  تنتظره  الذي  واألمر 
االقتصادي  النمو  يقوم  أن  وينبغي  التحفيزي،  البرنامج  حجم 
القوي بتوجيههم التخاذ ذلك القرار إال أن صناع القرار في انتظار 

استدامة أكثر في معدالت التضخم.



هيمنة األحداث السياسية على منطقة اليورو في النصف 
األول من 2017

سيطرت المخاطر السياسة على منطقة اليورو مع بداية عام 2017 إال أنها تضاءلت مع انتهاء االنتخابات في فرنسا 
وهولندا والنمسا، ورغم ذلك، ال زالت هناك بعض الشكوك القائمة في ظل االنتخابات التي تلوح في األفق في إيطاليا 
وعدم وجود حكومة حتى اآلن في هولندا باإلضافة للحركة االنفصالية في أسبانيا، كل ذلك يتم احتوائه إلى حد كبير 
في الوقت الحاضر. أيًضا كان لبدء عملية مفاوضات خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي رسمًيا دوًرا في ارتفاع المخاطر 

السياسية لمنطقة اليورو، وكذلك حالة عدم اليقين إلى ما ستؤول إليه هذه المفاوضات.
 وُيمكن تعريف هذا العام بأنه عام االضطرابات السياسية في منطقة اليورو، وكانت المخاوف تأتي من نجاح أحد األحزاب 
المناهضة لليورو ووصولها لسدة الحكم، ولكن، يبقى الخطر األكبر في إيطاليا حيث تقل نسب المؤيدين ألوروبا عنها في 

الدول األخرى.
وفي ضوء إيجابية البيانات التي تخرج من منطقة اليورو والتي ُيصاحبها اآلن بيئة سياسية أكثر استقراًرا، بدأت فرنسا 
في الكشف عن النقاب حول أجندة اإلصالح التي تركز على تعزيز النمو االقتصادي. ويأتي ذلك بعد نجاح إيمانويل ماكرون 
كأصغر رئيس للجمهورية الفرنسية الخامسة بعد تغلبه على مارين لوبان في الجولة الثانية من االنتخابات الفرنسية في 

مايو الماضي. 
ليأتي شهر يونيو وُيسجل ماكرون انتصاًرا جديًدا بعد أن استطاع حزبه "الجمهورية إلى األمام" الحصول على األغلبية 

في االنتخابات التشريعية، حيث حصد 350 من أصل 577 مقعًدا بعد تحالفه مع حزب الحركة الديمقراطية.
وكان ماكرون قد صرح عقب نجاحه في االنتخابات الرئاسية أن " فرنسا تواجه مهمة هائلة إلعادة بناء الوحدة األوروبية".



ميركل في طريقها لوالية رابعة وفوز 
حزب اليمين ُيحدث صدمة

نتائج اإلنتخابات الرئاسية 
الفرنسية

%66.1ماكرون        لوبان

33.9%

في  لتبقى  طريقها  في  ميركل  أنجيال  أن  من  الرغم  على 
الستطالعات  وفقا  رابعة  لوالية  أللمانيا  كمستشارة  منصبها 
الرأي بعد انتخابات يوم األحد 24 سبتمبر، إال أن النتائج تشير إلى 
أن حزب البديل من أجل ألمانيا (AFD) سيدخل البرلمان ألول مرة، 
ولم ينجح الحزب اليميني القومي فقط في الدخول للبرلمان 
بل استطاع أن يكون ثالث أكبر قوة سياسية في البالد بعد أن 
حصد ما يقرب من %13.5 من أصوات الناخبين  وهو الذي لم يمر 

على إنشائه 4 سنوات.

 (CDU) وحصد تحالف ميركل بين االتحاد المسيحي الديمقراطي
حل  فيما   ،32.5% على   (CSU) االشتراكي  المسيحي  واالتحاد 
ثانًيا الحزب الديمقراطي االشتراكي (SPD) بحوالي %20 والتي 
حيث  الثانية،  العالمية  الحرب  منذ  لهم  نتيجة  أسوء  ستكون 

وصف زعيم الحزب هذا اليوم بالمرير على حزبه.

بأنها لم تحصد األغلبية  النتيجة إشارة ألنجيال ميركل  وتعد تلك 
المتوقعة، وذلك بعد أن حصدت %41.5 في انتخابات عام 2013، 
إال أنها أعربت عن سعادتها بتحقيق األهداف الرئيسية للحملة 
بالرغم من أنها كانت تأمل في تحقيق نتيجة أفضل، كما تعهدت 

باستعادة الناخبين الذين صوتوا لحزب البديل من أجل ألمانيا.

الرابعة  المرتبة  على   (FDP) الحر  الديمقراطي  الحزب  وحصد 
بـ   (Grune) الخضر  حزب  يليه  األصوات،  من   10.5% على  بحصوله 

%9.5 والحزب اليساري (Linke) بـ 9%.

ووفقا للنظام االنتخابي في ألمانيا يجب انعقاد البرلمان االتحادي 
الحكومة مدة  يوًما ولكن قد يستغرق تشكيل   30 في غضون 
تصل إلى 100 يوم، وإذا تمكنت ميركل من تشكيل ائتالف ناجح 
أعضاء  قبل  من  مطلقة  بأغلبية  كمستشارة  انتخابها  سيتم 
لمنصب  المرشح  يكون  أن  ويجب  الحق،  وقت  في  البرلمان 

المستشار من الحزب الذي حصد معظم األصوات.

CDU/CSU SPD AFD FDP Grune Linke
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نتائج االنتخابات األلمانية



وُيوضح الرسم التالي االئتالفات المحتملة لتشكيل الحكومة الجديدة:

الحزب  وكان  لألاصوات  حصًدا  األحزاب  أكبر  ثاني  مع  كبير  ائتالف  في  ميركل  دخلت   2013 في  السابقة  االنتخابات  في 
الديمقراطي االشتراكي (SDP)، ولكن هذه المرة قد يكون لها خيار آخر وهو الحزب الديمقراطي الحر (FDP) وحزب الخضر.

اليونان أزمة ال تنتهي
في 15 يونيو الماضي وافق الدائنون على منح اليونان حوالي 8.5 مليار يورو من خطة اإلنقاذ التي تبلغ قيمتها 86 مليار 
يورو، إال أنهم أجلوا أي قرار بشأن تخفيف عبء الديون اليونانية حتى شهر أغسطس من العام القادم، وُيعد االتفاق الذي 
الدائنين  لثماني سنوات، ومع رفض  دامت  إنهاء محنة  اليونان من  تقرب  اليورو خطوة  مالية منطقة  وزراء  إليه  توصل 

لمعالجة مسألة تخفيف عبء الديون مما يضع البالد في خطر الحاجة إلى خطة إنقاذ أخرى.

وال تزال المخاوف مستمرة في ظل فشل منطقة اليورو في استئصال المشاكل التي تهدد اقتصادها منذ خمسة أعوام. 
واتخذت حكومة تسيبراس العديد من اإلجراءات التقشفية والتي كانت غير مرحب بها شعبًيا في محاولة إلقناع الدائنين 

اإلفراج عن دفعة خطة اإلنقاذ وإعادة هيكلة ديون اليونان.

وأعربت اليونان عن أملها في أن يتم تخفيف عبء الديون حتى يتسنى للبنك المركزي األوروبي تضمين السندات اليونانية 
في برنامجه الضخم لشراء السندات، مما سُيعطي دفعة كبيرة لثقة المستثمرين، وهذا ما حدث في شهر يوليو لتعود 
اليونان لسوق السندات األوروبية للمرة األولى منذ ثالثة أعوام، مما قد ُيقلل من احتياجاتها للمساعدات المالية خالل الفترة 

القادمة.

وبدأت اليونان بالفعل في بيع سندات آجلة لمدة خمس سنوات، وتسعى الحكومة اليونانية من هذه الخطوة إلى وضع 
طريق للخروج من ببرنامج اإلنقاذ الحالي والذي ينتهي في أغسطس 2018. 

إنقاذ مشروطة جديدة لليونان  بقرض  الدولي مبدئًيا على تقديم خطة  النقد  التكهنات وافق صندوق  وبعد عامين من 
قيمته 1.8 مليار دوالر وسيقف صرف األموال على توفير دول منطقة اليورو تخفيف ألعباء الديون اليونانية.

وصرحت كريستين الجارد، مديرة صندوق النقد الدولي قائلة "كما قلنا مرات عديدة، حتى مع التنفيذ الكامل لبرنامج اإلنقاذ 
لن تكون اليونان قادرة على تحمل الديون وأنها تحتاج إلى المزيد من تخفيف الديون من شركائها األوروبيين".



االقتصاد البريطاني



يظل موضوع مغادرة بريطانيا لالتحاد األوروبي هو رأس األحداث في كل من المملكة المتحدة واالتحاد 
األوروبي منذ اإلعالن عن نتائج التصويت في يونيو من العام الماضي، وفي ظل استمرار حالة الغموض 

حول العالقة المستقبلية لبريطانيا مع االتحاد األوروبي دفع ذلك الجنيه اإلسترليني ألدنى مستوياته منذ 
أكتوبر 2016 عند 1.1986 مع بداية 2017 ، وذلك عقب إعالن تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية عن خطط 
االنسحاب من االتحاد األوروبي، وتؤكد على أنها لن تسعى خالل المفاوضات لالحتفاظ بحق الوصول للسوق 

المشتركة بل ستحاول إبرام اتفاقية تجارية مع االتحاد األوروبي.

" تيريزا ماي: نحن نغادر االتحاد األوروبي وال نغادر أوروبا" 

وكانت أبرز مالمح خطة الخروج من االتحاد األوروبي أنها ستعيد الديمقراطية للبرلمان وأنها ستجعل بريطانيا 
أكثر انفتاًحا على العالم، أيًضا شملت الخطة على أهم العوامل التي جعلت بريطانيا تفكر في مغادرة االتحاد 

األوروبي وهي الهجرة والتي ستضع مزيد من القيود عليها، ومحاولة إبرام اتفاقيات تجارية مع االتحاد 
األوروبي وبقية دول العالم، وفي النهاية سيتم تقديم الخطة النهائية ليتم التصويت عليها في البرلمان.

وهنا حتى يتم البدء في مفاوضات الخروج وضعت المحكمة العليا البريطانية شرط حصول الحكومة البريطانية 
على موافقة البرلمان لتفعيل المادة 50، حيث ترى المحكمة أن البرلمان هو المسئول عن سن القوانين 

وإصدار التشريعات بشأن ملف خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، وهو ما حدث في فبراير الماضي حيث وافق 
مجلس النواب على تفعيل المادة 50 وتاله مجلس اللوردات في الموافقة.

"بناًء على المادة 50 من اتفاقية االتحاد األوروبي ال ُيعد االستفتاء من الناحية القانونية ملزًما للحكومة 
البريطانية إال إذا تم تقديم طلب االنفصال رسمًيا للمجلس األوروبي ومن ثم تبدأ المفاوضات الرسمية."

الخروج من االتحاد األوروبي ُيثقل كاهل االقتصاد

االقتصاد البريطاني



ماذا بعد تفعيل المادة 50؟
بنهاية الربع األول من عام 2017 وتفعيل المادة 50 بدأت فترة 
عملية  بدأت  حيث  عامين،  عن  تقل  لن  اليقين  عدم  من  هائلة 
االتحاد  مع  لبريطانيا  المستقبلية  العالقة  على  المفاوضات 
ال  حيث  سهلة.  عملية  تكون  أال  المرجح  من  والتي  األوروبي 
االتحاد  من  بريطانيا  خروج  يكون  أن  األوروبيون  القادة  يرغب 
األوروبي أمًرا سهًال مما ُيشجع الدول التي تلقي باللوم على 
على  مشاكل  من  اقتصاداتها  في  يحدث  لما  اليورو  منطقة 

اتخاذ نفس خطوة البريطانيين.

لذلك فإن هذه المفاوضات ليست فقط عبارة عن تحديد شكل 
هي  ولكن  األوروبي،  باالتحاد  لبريطانيا  المستقبلية  العالقة 
مفاوضات يسعى من خاللها األوروبيون للحفاظ على اليورو ألن 

انهياره سيكون كارثة ال ُيمكن تصورها. 

بتفعيل  البريطانية  الحكومة  قامت  الماضي  مارس   29 وفي 
المادة 50، لتبدأ رحلة المفاوضات الرسمية بين بريطانيا واالتحاد 
األوروبي  للمجلس  بخطاب  ماي  تيريزا  أرسلت  حيث  األوروبي، 
المتحدة  المملكة  ستبقى  النهائي  لالتفاق  الوصول  وحتى 

خاضعة للقانون األوروبي. 

فيما يلي مطلع نص الخطاب الذي أرسلته تيريزا ماي إلى دونالد 
تاسك، رئيس المجلس األوروبي: "

" صوت المواطنين البريطانيين في يوم الثالث والعشرين 
من  بريطانيا  خروج  صالح  في  الماضي  العام  يونيو  من 
االتحاد األوروبي، وكما قلت سابًقا أن هذا القرار ال يتعارض 
مع القيم التي نتشاركها مع أصدقائنا في أوروبا، وال يعني 
أعضائه.  من  عضو  أي  أو  األوروبي  باالتحاد  الضرر  إلحاق 
االتحاد  وتعافي  نجاح  في  المتحدة  المملكة  ترغب  بل 

األوروبي." 



وبحًثا عن مزيد من الدعم أعلنت تيريزا ماي، في أبريل الماضي 
قبل  يونيو  في  مبكرة  انتخابات  عقد  عن  متوقع  غير  بشكل 
على  الحصول  في  لرغبتها  المفاوضات  عملية  في  البدء 
البدء  وقت  موقفها  من  ُيعزز  حتى  البرلمان  مقاعد  أغلبية 
في المفاوضات وحتى ال يتم عرقلة مسيرة المفاوضات خالل 
االنتخابية  الحمالت  بدء  ومع  األقل.  على  القادمين  العامين 
حزب  بين  المنافسة  في  تقارب  الرأي  استطالعات  أظهرت 

المحافظين وحزب العمال. 

المحافظين في حصد  أرادت ماي فشل حزب  ما  وعلى عكس 
األغلبية وخسر 16 مقعد، بل تمكن حزب العمال من الحصول 
على 29 مقعد إضافي، مما دفع حزب المحافظين للتفكير في 
تشكيل ائتالف حتى ال تتأثر عملية التفاوض للخروج من االتحاد 
األوروبي. مما دفع جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال لدعوة 
تيريزا ماي لتقديم استقالتها بعدما خسرت ثقة الناخبين، وفي 
نفس الوقت أكدت على أنها ال تنوي التنحي عن منصبها بل 

ستقوم بتشكيل الحكومة الجديدة.

ودفعت االنتخابات األلمانية باإلضافة إلعالن بريطانيا عن خطط 
حول االنتظار لتشكيل الحكومة الجديدة قبل مفاوضات الخروج 
من االتحاد األوروبي، لذلك تم تأجيل هذه المرحلة من المحادثات 
سير  لخط  قوية  ضربة  بمثابة  ذلك  وسيكون  ديسمبر،  حتى 
 ،2019 مارس  في  تنتهي  أن  المتوقع  من  والتي  المفاوضات 
لحكومة  شك  بال  قلق  مصدر  التأجيل  هذا  سيكون  وبالطبع 
تيريزا ماي. وكان يعتقد البعض أن خسارة ميركل في االنتخابات 

األلمانية قد يجعل المفاوضات أكثر سالسة.

واجتازت محاولة الحكومة إخراج المملكة المتحدة من قانون 
االتحاد األوروبي أولى االختبارات البرلمانية في الحادي عشر من 
سبتمبر الماضي، وذلك عندما صوت مجلس العموم في صالح 
قانون االنسحاب من االتحاد األوروبي بواقع 326 صوت مقابل 
االنتقادات  من  بالرغم  للقانون  الثانية  القراءة  بعد  صوت   290
للحكومة  السلطة  ُيعطي مزيد من  بأنه  للقانون  التي وجهت 
حيث يمنحها سلطة التدقيق في تشريعات خروج بريطانيا من 
االتحاد األوروبي دون تدخالت برلمانية أكبر، وبذلك ينتقل القانون 

للمرحلة البرلمانية التالية.

بالحصول على  للمحافظين  اقتراح يسمح  الموافقة على  وتم 
أغلبية في اللجان التشريعية الهامة التي تقود جدول أعمال 
مجلس العموم، ويسمح ذلك لتيريزا ماي، رئيسة الوزراء بضمان 
جيريمي  دفع  مما  المعارضة،  من  خوف  دون  التشريع  تمرير 
النظام  بتزوير  الحكومة  باتهام  العمال  حزب  زعيم  كوربين، 
البرلماني لصالحها، ومحاولة االستيالء على السلطة من خالل 
القانون لُيعطوا أنفسهم األغلبية التي لم ُيعطها لهم الشعب.



قانون االنسحاب من االتحاد األوروبي باختصار:

األوروبي  االتحاد  إلى  بريطانيا  أدخل  والذي  لعام 1972  األوربية  المجتمعات  األوروبي قانون  االتحاد  االنسحاب من  "سيلغي قانون 
ويعني أن القانون األوروبي له األسبقية على القوانين التي تم إقرارها في البرلمان البريطاني، كما أنه ُينهي اختصاص محكمة 
العدل األوروبية. وسيتم نسخ جميع تشريعات االتحاد األوروبي الحالية في القانون المحلي للمملكة المتحدة لضمان انتقال سلس 

في اليوم التالي لخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي. وُيمكن للبرلمان البريطاني تعديل القوانين أوإلغائها حسب الضرورة."

الجمود  23 سبتمبر في محاولة منها لكسر  الجمعة  االيطالية يوم  البريطانية خطابا بفلورنسا  الوزراء  رئيسة  تيريزا ماي،  وألقت 
الذي أصاب المحادثات خالل الثالثة أشهر األخيرة، حيث قالت أنه يجب أن تكون هناك فترة انتقالية حوالي عامين بعد خروج بريطانيا 
من االتحاد األوروبي مع استمرار شروط التجارة الحالية، كما اقترحت اتفاقا أمنيا جديًدا مشيرة الى أن المملكة المتحدة ستكون 

أقوى شريك وصديق لالتحاد األوروبي، وأن المملكة المتحدة ستفي بالتزاماتها التي قطعتها كعضو في االتحاد األوروبي.
ولم تذكر تيريزا ماي كم ستكون المملكة المتحدة مستعدة للدفع إلى االتحاد األوروبي خالل عامين بعد مغادرتها لالتحاد األوروبي 

في مارس 2019، ولكن تم تقديرها بأنها لن تقل عن 20 مليار يورو أي حوالي 18 مليار جنيه استرليني.



ظهر بشكل واضح تأثير انخفاض قيمة الجنيه اإلسترليني بعد التصويت على الخروج من االتحاد األوروبي، وكان ذلك جلًيا على 
4 سنوات عند %2.9 خالل  أرقام التضخم التي بدأت في االرتفاع منذ ذلك الحين لتسجل أعلى مستوياتها على مدار أكثر من 
شهري مايو وأغسطس، وكان التضخم عند %0.6 في وقت التصويت على عضوية االتحاد األوروبي في يونيو 2016، ليستمر 
في االرتفاع الحًقا نتيجة الرتفاع أسعار النفط وأسعار الواردات الناجمة عن انخفاض قيمة الجنيه اإلسترليني ما يقرب من 12% 

خالل الـ 12 شهر حتى يونيو 2017.

وساعد اإلنفاق االستهالكي االقتصاد البريطاني على النمو بشكل قوي خالل الستة أشهر التي تلت التصويت، ولكن تراجع 
معدل النمو خالل الربع األول من العام الجاري، ويستقر التضخم حالًيا أعلى الهدف المحدد من بنك إنجلترا عند %2، األمر الذي 
قد يدفع بنك إنجلترا للقيام برفع الفائدة حال تخطى التضخم مستويات الـ %3، والتحول لتشديد السياسة النقدية. وكان لتباطؤ 
أرقام التضخم مؤخًرا دوًرا في تقويض األصوات التي تنادي برفع فوري ألسعار الفائدة، إال أن الرغبة في رفع أسعار الفائدة 

عادت للظهور من جديد في الصورة بعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في أغسطس.

التسلسل الزمني لألحداث منذ التصويت على الخروج من االتحاد األوروبي:

ارتفاع التضخم ُيزيد الضغوط على بنك إنجلترا

التصويت على مغادرة االتحاد األوروبي بنسبة 51.9%

تيريزا ماي تتولى رئاسة الوزراء

خفض الفائدة ألول مرة من 7 سنوات إلى 0.25%

ديفيد كاميرون يعتزل العمل السياسي

الجنيه اإلسترليني ألدنى مستوياته منذ 31 عاًما

مناقشة الموازنة العامة

تحديد عملية المفاوضات من كبير المفاوضين األوروبيين

إعالن خطة الخروج واألهداف الـ 12

مناقشة األهداف الـ 12 بشكل أكثر تفصيًال

تفعيل المادة 50

الدعوة النتخابات مبكرة

بدء الحمالت االنتخابية

تيريزا ماي تخسر األغلبية المطلوبة

بنك إنجلترا يخفض توقعات النمو والتضخم

التصويت لصالح قانون االنسحاب من االتحاد األوروبي بعد 
القراءة الثانية

11 سبتمبر 2017

23 يونيو 2016

يوليو 2016

أغسطس 2016

سبتمبر 2016

7 أكتوبر 2016

نوفمبر 2016

6 ديسمبر 2016

يناير 2017

فبراير 2017

29 مارس 2017

أبريل 2017

مايو 2017

8 يونيو 2017

يوليو 2017

التاريخ                                                       األحداث



بداية سيئة لالقتصاد البريطاني في 2017

حقق االقتصاد البريطاني أبطأ وتيرة للنمو ضمن دول االتحاد األوروبي خالل الربع األول من عام 2017، بل ُيعد من أسوء االقتصادات 
الكبرى أداًء خالل هذا الربع، حيث نما الناتج اإلجمالي المحلي بنسبة %0.2 فقط متراجًعا بشكل قوي عن النمو المحقق خالل الربع 
االتحاد  الخروج من  التصويت على  أعقاب  إلى حد كبير الرتفاع األسعار في  التباطؤ  بنسبة %0.7. ويعود ذلك  األخير من عام 2016 
األوروبي مما أثر على اإلنفاق االستهالكي. وتؤكد هذه األرقام أن المرونة التي اتسم بها االقتصاد قد بدأت في التالشي مع ارتفاع 

التضخم مما يضع المستهلكين تحت الضغوط.
وخالل الربع الثاني من 2017، سجل االستهالك الخاص تباطًؤا أقوى مما كان متوقًعا بعد مساهمته في دعم النمو االقتصادي نهاية 
العام الماضي، لُيسجل االقتصاد نمًوا بنسبة %0.3 فقط. وربما يعود ضعف االستهالك إلى الجنيه اإلسترليني الضعيف والذي كان له 

بالغ األثر على ميزانيات األسر. 
2017، وذلك  إلى نمو االقتصاد بنسبة %1.7 خالل عام   (NIESR) الوطني لألبحاث االقتصادية واالجتماعية وتشير توقعات المعهد 
لُيسجل االقتصاد تباطؤا بعد أن سجل نمًوا بنسبة %1.8 خالل عام 2016 ليعكس االرتفاع الكبير في أرقام التضخم منذ التصويت 

على مغادرة االتحاد األوروبي.

التضخم وحركة االسترليني
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هل سيؤثر خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي على نشاطها التجاري؟

ستسعى بريطانيا إلقناع العديد من الشركاء التجاريين مع االتحاد األوروبي وغيرهم للحصول على صفقات تجارية لفترة محدودة 
الوزراء  رئيسة  ماي،  لتيريزا  ووفقا  األوروبي،  االتحاد  مع  المستقبل  في  التجارية  عالقاتها  على  مفاوضاتها  أثناء  الوقت  من 

البريطانية فإنها قد تحاول الحصول على اتفاقيات تجارية مبدئية.
توجه  وأثناء  المفاوضات،  الثالثة من  الجولة  األوروبي في  بريطانيا واالتحاد  التي تشارك فيه  الوقت  التوجهات في  تلك  وتأتي 
البريطاني  االقتصاد  بأن  المستثمرين  بحًثا عن طمأنة  لليابان  الدولية  التجارة  البريطانية على رأس وفد مع وزير  الوزراء  رئيسة 

سيزدهر بعد مغادرة االتحاد األوروبي. 

"الخطوة األولى إلعادة بريطانيا كرائدة عالمية في مجال التجارة الحرة تتمثل في 
نسخ االتفاقات التجارية لالتحاد األوروبي" تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية.

وخالل عام 2016، ذهبت حوالي %44 من صادرات السلع والخدمات البريطانية إلى دول داخل االتحاد األوروبي قدرت بحوالي 240 
مليار جنيه إسترليني من إجمالي 550 مليار جنيه إسترليني، فيما تأتي حوالي %53 من الواردات من دول داخل االتحاد األوروبي.
وكان ليام فوكس، وزير التجارة الدولية البريطاني قد وضع قائمة من ثالث دول تكون في مقدمة قائمة االنتظار إلجراء محادثات 

معها للحصول على اتفاقية للتجارة الحرة في غضون عام من مغادرة االتحاد هي كوريا الجنوبية، الواليات المتحدة، والبرازيل.

سوق العمل يستمر في تحسنه والعقبة الوحيدة ضعف نمو األجور

ُيواصل سوق العمل البريطاني تحسنه مع تراجع معدالت البطالة ألدنى مستوياتها على مدار 42 عاًما عند %4.3، إال أن نمو األجور 
الحقيقية ال يزال ضعيًفا متأثًرا بارتفاع معدالت التضخم بعد التصويت على مغادرة االتحاد األوروبي مما انعكس على إنفاق األسر 

البريطانية.
 وارتفع متوسط األجور األسبوعية بنسبة %2.1 سواء متضمنة العالوات أو من غيرها مقارنة بالعام الماضي، ويبلغ معدل التضخم 
حالًيا %2.9 وهذا ما يعني أن نمو األجور الحقيقية قد انخفضت بنسبة %0.8، بحيث أن المبالغ التي يجنيها البريطانيون ال تواكب 

ارتفاع األسعار.

معدل النمو البريطاني
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وُيوضح الرسم البياني التالي العالقة بين معدالت التضخم واألجور خالل الـ 10 سنوات األخيرة:

 وقفز عدد األشخاص العاملين مرة أخرى خالل الثالثة أشهر من أبريل حتى يونيو 2017، حيث بلغ حوالي 32.14 مليون شخص أي
.بنسبة 57.3% وهي النسبة األعلى تاريخًيا
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التغير في معدالت األجور %  سنوي مؤشر أسعار المستهلكين % التضخم

المصدر: ONS -  أرقام الدخل هي متوسط ثالثة شهور باستثناء العالوات 



وُيوضح الرسم التالي العالقة بين مستويات التوظيف ومعدالت البطالة:

متى يتحرك بنك انجلترا؟

في اجتماعه األخير حذر بنك إنجلترا من أن النمو االقتصادي سيبقى متباطًئا حيث أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير لالجتماع 
التاسع على التوالي عند %0.25 أدنى مستوياتها التاريخية. وجاء قرار اإلبقاء على الفائدة بأغلبية 7 أصوات مقابل 2 على عكس 
اجتماع شهر يونيو الذي صوت فيه 3 أعضاء على رفع الفائدة. أيًضا، أبقى البنك على برنامج شراء األصول دون تغيير عند 435 
مليار جنيه إسترليني شهرًيا. إال أنه أشار بأن هناك احتماالت كبيرة أن يتم رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية هذا العام، وجدير بالذكر، 

أن آخر مرة قام بنك إنجلترا برفع الفائدة كانت في يوليو 2007.

وأكد البنك على أن أي رفع ألسعار الفائدة سيكون بشكل تدريجي ومحدود. كما أشار أن سحب بعض التحفيز النقدي على األرجح 
سيكون مناسًبا خالل األشهر المقبلة لدفع التضخم إلى هدفه عند %2 وتخفيف الضغوط على إنفاق المستهلكين. 

وكان بنك إنجلترا قد قام بخفض توقعات النمو في تقرير التضخم الربع سنوي إلى %1.7 في 2017 و%1.6 في 2018 مع تحذيره من 
زيادة الضغوط على األسر نتيجة ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من %3 مع اإلشارة إلى أن هناك حاجة لرفع الفائدة على مدار السنوات 

القادمة لمواجهة التضخم.

الرقم 1 : التوظيف (من 16 إلى 64) ومعدل البطالة (من 16 فما فوق)
عدلت المملكة المتحدة موسميًا، الربع الثاني (أبريل حتى يونيو) من عام 

1995 إلى الربع الثاني (أبريل حتى يونيو) من عام 2017

المصدر: مكتب اإلحصاءات الوطنية، استطالع القوى العاملة 
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االقتصاد الياباني



يتحسن االقتصاد الياباني نسبًيا مؤخًرا لُيسجل أسرع وتيرة نمو ضمن دول مجموعة ال 7 خالل الربع الثاني من عام 2017، حيث سجل 
الناتج اإلجمالي المحلي أسرع وتيرة نمو على مدار أكثر من عامين بنحو %4 على أساس سنوي، ويأتي ذلك في ضوء تسارع وتيرة النشاط 
المحلي، وبالتالي تسارع وتيرة اإلنفاق االستهالكي بشكل كبير، باإلضافة لتراجع معدالت البطالة التي تشجع على االستثمار، وذلك قبل 

أن تتم مراجعة هذه القراءة لتتراجع إلى %2.5 نتيجة النخفاض إنفاق رأس المال الخاص.

وعانى االقتصاد الياباني من فترة طويلة من الركود في النمو، األمر الذي دفع اليابان لمحاولة السيطرة على هذا الركود عن طريق 
برنامج التيسير الكمي مع العديد من التعديالت عليه والمدعوم من شينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني لتحفيز اإلقراض واالستثمار بين 

الشركات والشراء بين المستهلكين.

وجدير بالذكر، أن االقتصاد الياباني قد سجل نمًوا للربع السادس على التوالي، والتي تعد أطول وتيرة نمو متتالية منذ مطلع القرن الحالي. 
ومن شأن ذلك أن يدفع هذا النمو بنك اليابان للتفكير بشكل فعلي في إنهاء برنامجه لشراء السندات الهائل والذي يصل لـ 80 تريليون ين 

شهرًيا، ولكن تبقى التوقعات أن يكون الخروج من البرنامج بشكل تدريجي حتى يضمن استدامة معدالت النمو.

وكان آبي قد تعهد بإعادة تنشيط االقتصاد من خالل برنامجه التحفيزي الـ "Abenomics" من خالل مجموعة من اإلصالحات واإلنفاق 
الحكومي مدعوًما بالسياسة التسهيلية الهائلة من بنك اليابان من أجل مكافحة االنكماش وتباطؤ النمو الذي ضرب البالد عقب انهيار 

سوق األسهم وفجوة سوق العقارات في أوائل التسعينات.

نمو االقتصاد يتحكم في مصير برنامج 
التحفيز الهائل

االقتصاد الياباني



الناتج اإلجمالي المحلي الياباني
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تحسن األوضاع االقتصادية ُيجبر بنك اليابان على اإلبقاء على سياسته

ومن جهة أخرى، كانت الصادرات من وجهة نظر بنك اليابان أحد األدلة على أن ثالث أكبر اقتصاد عالمي مستمر في إظهار مدى 
تحسنه القوي، حيث ارتفعت الصادرات للشهر التاسع على التوالي خالل شهر أغسطس بنسبة %18.1 وُيعد ذلك أكبر ارتفاع منذ 
2013، نتيجة للشحنات التي تم إرسالها للواليات المتحدة باإلضافة إلى ضعف الين الياباني، مما ُيشير إلى أن االقتصاد  نوفمبر 

يجني زخًما قوًيا للنصف الثاني من عام 2017.

أيًضا، ارتفعت الواردات للشهر الثامن على التوالي بنسبة %15.2 في إشارة لقوة االستهالك المحلي والذي كان بمثابة المحرك 
الرئيسي لنمو االقتصاد الياباني في الربع الثاني من العام الجاري، وعلى األرجح سيدفع االقتصاد الياباني للتعافي.  

لم يتخذ بنك اليابان أي خطوة لتغيير سياسته النقدية منذ بداية العام الجاري في ظل تحسن األوضاع االقتصادية، واستمرار تسجيل 
البيانات االقتصادية لألرقام اإليجابية، حيث أبقى على أسعار الفائدة عند %0.1- وبرنامج التيسير الكمي دون تغيير، كما حافظ البنك 

على هدف عائد السندات اآلجلة لـ 10 سنوات بالقرب من المستويات الصفرية.

ويؤكد بنك اليابان دائًما على التزامه تجاه تحقيق هدف التضخم ولذلك أبقى على برنامجه دون تغيير، إال أنه وفي خطوة مفاجئة 
قام بخفض توقعاته للتضخم من %1.4 إلى %1.1 خالل العام المالي 2017، وإلى %1.8 من %1.9 في العام المالي 2018، باإلضافة 
لمد فترة الوصول لهدف التضخم حتى عام 2019، وذلك خالل اجتماع يوليو. كما قام البنك برفع توقعات النمو للعام المالي الحالي 

إلى %1.8 من %1.6، ومن %1.3 إلى %1.4 في العام المالي 2018.

ويتوقع بنك اليابان أن يستمر االقتصاد في نموه بوتيرة معتدلة، مشيًرا إلى أن الطلب المحلي سيستمر في ارتفاعه مما سيتبعه 
ارتفاع في الدخل واإلنفاق مما سيكون له تأثير على نمو قطاع األسر والشركات، وأرجع ذلك إلى برنامجه الضخم للتحفيز النقدي. 
ويأتي إبقاء بنك اليابان على سياسته في الوقت الذي بدأت فيه بعض البنوك المركزية حول العالم في تشديد السياسة النقدية.



وُيوضح الجدول التالي توقعات بنك اليابان للنمو والتضخم:

تحسن سوق العمل يدعم استمرار ارتفاع اإلنفاق االستهالكي ومن ثم التضخم

استمراًرا للبيانات اإليجابية التي تخرج مؤخًرا من االقتصاد الياباني، واصل مؤشر أسعار المستهلكين األساسي ارتفاعه للشهر السابع 
على التوالي في شهر يوليو بنسبة %0.5، وعادت األسعار لالرتفاع مرة أخرى مع بداية هذا العام ألول مرة منذ عامين تقريًبا، إال أنها 

ال تزال بعيدة عن هدف بنك الياباني عند 2%.

ولعبت بيانات اإلنفاق االستهالكي دوًرا في هذا االرتفاع، حيث ُيمثل االستهالك الخاص حوالي %60 من االقتصاد الياباني، وقفز 
إنفاق األسر خالل شهر يونيو في أسرع وتيرة له من عام 2015 بنسبة %2.3 في ظل وصول معدل فرص العمل ألعلى مستوياته 
على مدار 43 عاًما، مما ُيشير إلى أن تحسن سوق العمل ُيساعد على تحسن األجور ودخول األسر والذي من شأنه أن ُيعزز من اإلنفاق 

االستهالكي. وفي إشارة أيًضا لتحسن سوق العمل فقد سجلت معدالت البطالة أدنى مستوياتها تاريخًيا عند 2.8%. 

ورغم تحسن أغلب البيانات االقتصادية في اليابان، إال أن األجور ال زالت تعاني عقب تراجعها بنسبة %0.3 خالل شهر يوليو في أول 
تراجع لها منذ 14 شهر إلى 371.808 ين في الساعة في المتوسط، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض المكافآت في فصل 
الصيف مما ُيثير الشكوك حول استدامة التحسن الذي طرأ على إنفاق المستهلكين مؤخًرا. وأوصت الحكومة اليابانية أن يتم رفع 
الحد األدنى لألجور هذا العام بنحو %3 إلى 848 ين للساعة أي ما ُيعادل 7.64 دوالر أمريكي وهي نفس النسبة للعام الماضي. 

وترغب الحكومة اليابانية باإلضافة لبنك اليابان في ارتفاع األجور أمًال في تعزيز اإلنفاق االستهالكي وبالتالي التضخم.

Fiscal 2017

Real GDP CPI (all items less 
        fresh food)

Excluding the effects
of the consumption
tax hike

+1.5 to +1.8
[+1.8]

+0.5 to +1.3
[+1.1]

+0.6 to +1.6
[+1.4]

+0.8 to +1.6
[+1.5]

+0.8 to +1.9
[+1.7]

+0.9 to +2.0
[+1.8]

+0.9 to +2.0
[+1.9]

+1.4 to +1.6
[+1.6]

+1.1 to +1.5
[+1.4]

+1.4 to +2.5
[+2.3]

+1.4 to +2.5
[+2.4]

+1.1 to +1.3
[+1.3]

+0.7 to +0.8
[+0.7]

+0.6 to +0.7
[+0.7]

Forecasts made in April 2017

Fiscal 2018

Forecasts made in April 2017

Fiscal 2019

Forecasts made in April 2017

.y/y  % chg



وُيوضح الرسم البياني التالي ارتفاع الحد األدنى لألجور منذ عام 2008 مروًرا 
ببداية تولي شينزو آبي السلطة:

Abenomics التوترات السياسية تهدد سياسات الـ

تمر الحكومة اليابانية في الوقت الحالي بأزمة ثقة قد تهدد بقائها في السلطة في أعقاب االتهامات المتعلقة باستغالل شينزو 
آبي لسلطات منصبه ألغراض شخصية، وقد أثرت هذه االتهامات على شعبية الحزب الليبرالي الحاكم، وذلك قبل عام من االنتخابات 

العامة وقد يلجأ آبي لخيار إجراء بعض التعديالت الوزارية في محاولة لكسب بعض الثقة المفقودة. 

ومنذ وصول شينزو آبي للسلطة أطلق خطة اقتصادية شملت ثالثة محاور تدعم االقتصاد عن طريق التحفيز النقدي، والتحفيز 
الهيكلية  باإلصالحات  الخاص  الجزء  يتبقى  والنقدي  المالي  بالتحفيز  الخاص  الجزء  تنفيذ  ومع  هيكلية  إصالحات  وإجراء  المالي، 

والتي ستحتاج للتصويت عليها قبل دخولها حيز التنفيذ، ومع تصاعد حدة التوتر السياسي قد تخسر بعض التأييد الشعبي لها.

وفي خطوة مفاجئة أعلن مجلس الوزراء بشكل رسمي خطة االئتالف الحاكم لعقد جلسة غير عادية للبرلمان يوم 28 سبتمبر ومن 
المرجح أن يقوم شينزو آبي بحل مجلس النواب وعقد انتخابات مبكرة، وواجهت تلك الخطوة انتقادات شديدة من األحزاب المعارضة، 
ورفض الحزب الديمقراطي المعارض األبرز للحزب الحاكم حضور اللجان التوجيهية في مجلسي النواب والشيوخ احتجاجا على خطة 

االئتالف الحاكم لحل مجلس النواب مهدًدا بعدم حضور الجلسة العامة، مشيًرا إلى أن تلك الخطوة تعد انتهاكا للدستور.

وستكون االنتخابات المبكرة المحتملة في أكتوبر بمثابة استفتاء على شعبية إدارة شينزو آبي الذي استمر خمسة سنوات في 
السلطة اتسمت بالنمو االقتصادي، وسيكون حل البرلمان إذا تم هي المرة الثانية منذ أن تولى آبي منصبه في ديسمبر 2012، 
ومن المرجح أن يستفيد حزب آبي الليبرالي الديمقراطي من حالة الضعف لمنافسه الرئيسي الحزب الديمقراطي الذي عانى من 

مزيد من االنشقاقات منذ شهر يوليو.

وتعد خطط آبي لالنتخابات المبكرة سيناريو لم يسبق له مثيل، حيث من ضمن 23 انتخابات مبكرة سابقة منذ الحرب العالمية الثانية 
تم الدعوة لثالثة انتخابات منهم في بداية الدورة البرلمانية وعقدت اثنتين منهم بناًء على طلب المشرعين.
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National weighted average minimum wage        Since Shinzo Abe came to power



  يســتمر االقتصــاد اليابانــي فــي النمــو بعــد عقــود مــن التباطــؤ إال أن التضخــم ال يــزال بعيــًدا عــن 
هــدف بنــك اليابــان، هــل مــن المتوقــع أن نــرى أي تحــرك مــن بنــك اليابــان ســواء تقليــص البرنامــج 
%2؟  المحــدد عنــد  للهــدف  التضخــم  ربمــا مــد فتــرة وصــول معــدالت  أو  الهائــل  التحفيــزي 
وبرأيــك بعــد مــرور 5 ســنوات مــن سياســات آبــي التحفيزية والتــي تعرف بـــ Abenomics هــل كان لها 
دور فــي تحقيــق االقتصــاد اليابانــي أطــول وتيــرة للنمــو منــذ بدايــة التســعينات؟ وكيف تــرى خطوة 

آبي بحل البرلمان وعقد انتخابات مبكرة؟

زوج الــدوالر يــن : رأينــا تســارع كبيــر فــي حركــة الــزوج ليصــل ألعلــى مســتوياته منــذ مــا يزيــد عــن 
الشــهر حالًيــا عنــد مســتويات الـــ 112 نتيجــة لعــدة عوامــل، كيــف تتوفــع حركــة الــزوج خــالل 

الفترة المقبلة؟

نور الدين الحموري
محلل اقتصاد واسواق عالمية في سكاي نيوز عربية

قد يظل الزوج ضمن نفس النطاق الحايل ما بين مستويات الـ 114 و الـ 112 حتى نهاية العام الجاري، إذا لم يقم بنك اليابان 
بزيادة مشترياته من األصول. وبحلول هذا الوقت، قد تكون المستويات التالية لزوج الدوالر ين عند 116 و 117.

نور الدين الحموري
محلل اقتصاد واسواق عالمية في سكاي نيوز عربية

جاءت العديد من التقارير والمالحظات من بنك اليابان خالل األشهر القليلة الماضية تشير بأن السياسة النقدية الحالية يجب 
أن تتغير في مرحلة ما. ومع ذلك، تواصل الحكومة تقديم مزيد من البرامج التحفيزية.

وعلى األرجح، سيستمر شينزو آبي على رأس السلطة لفترة أخرى، وأكد على أنه سيتم رفع ضريبة المبيعات من جديد في 
وقت الحق من العام القادم. ومن المرجح أن تبقى سياسة بنك اليابان قيد االنتظار حتى اآلن دون تغيير، وذلك لتقييم التأثير 

على االقتصاد.

وبالنسبة لسؤال هل سيسصلون لهدف الـ 2% في أي وقت قريب؟ ال أعتقد ذلك، فبرنامج التيسير الكمي موجود منذ فترة 
طويلة وفشل في تحقيق هذا الهدف، هم في حاجة الستخدام أدوات جديدة غير التيسير الكمي لدفع معدالت التضخم 

لالرتفاع.



االقتصاد الصيني



معدل النمو الصيني
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للمضي قدًما في طريق اإلصالحات  الصينية  للحكومة  الحالي  العام  األول من  النصف  القوي خالل  االقتصادي  األداء  قد يسمح 
الهيكلية، بالرغم من أن هذه اإلجراءات قد يكون لها بعض اآلثار السلبية على المدى القصير ولكنها أساسية لضمان مسار النمو 

على المدى البعيد. 

وفي ضوء تجاوز النمو االقتصادي لتوقعات األسواق خالل الربع الثاني من العام الجاري، ومع استمرار وتيرة النمو على الطريق 
كما  االستقرار  وتحقيق  المخاطر  الحتواء  الفرص  من  مزيد  السياسة  صناع  أمام  سيكون  الحكومة،  من  المحدد  الهدف  ضمن 

سُيعطيهم المجال للحد من االقتراض المفرط. 

وقد ظهرت مخاوف المستثمرين بشأن االقتصاد الصيني بعد أن وصلت القروض االئتمانية الخاصة حوالي %201 من الناتج اإلجمالي 
المحلي، وسيتعين على السلطات الصينية التدخل ومعالجة هذا الكم المتراكم من الديون في مرحلة ما، مما قد يؤدي إلى تباطؤ 

النمو في الصين.

وحقق الناتج اإلجمالي المحلي نمًوا بنسبة %6.9 خالل الربع الثاني من 2017 دون تغيير عن النمو المحقق في الربع األول من نفس 
العام، ليبقى ضمن النطاق المستهدف من الحكومة الصينية بين %6.5 إلى %7. واعتمد االقتصاد الصيني خالل العام األخير على 

اإلنفاق الحكومي واالئتمان الرخيص وذلك لدعم تسارع النمو أفضل من التوقعات.

ووفقا لصندوق النقد الدولي الذي يرى أن ارتفاع تكلفة الدين ستؤدي إلى زيادة المخاطر، حيث ُيتوقع أن يستمر ارتفاع دين القطاع 
غير المالي والذي يتضمن ديون األسر والشركات والحكومة بشكل قوي ليصل على ما يقرب من %300 بحلول عام 2022، وسُيثير 

ذلك مخاوف من احتمال حدوت تباطؤ حاد للنمو على المدى المتوسط.

االقتصاد يتحسن وسط مخاوف تراكم الديون

االقتصاد الصيني



I N T E R N AT I O N A L
M O N E TA RY F U N D

االئتماني  للتصنيف  موديز  وكالة  قامت  الماضي  مايو  وفي 
بخفض التصنيف االئتماني للصين ألول مرة من حوالي 30 عاًما، 
الديون والتي قد  النمو وارتفاع  المخاوف من تباطؤ  في ضوء 
وقامت  العالم،  مستوى  على  اقتصاد  أكبر  ثاني  كاهل  تثقل 
الوكالة بخفض التصنيف إلى A1 من Aa3 ولكنها غيرت نظرتها 
المستقبلية من سلبية إلى مستقر. وكانت آخر مرة قامت فيها 

الوكالة بخفض التصنيف االئتماني للصين في 1989.

وأشارت موديز بأن القوة المالية للصين ستنخفض خالل السنوات 
النمو المحتمل.  الديون مع تباطؤ  ارتفاع  المقبلة مع استمرار 
وكان رد الحكومة الصينية على هذه الخطوة من موديز بأنها 
تغالي في تقدير المخاطر التي توجه االقتصاد وتقلل من قدرة 
فيما  الهيكلية،  اإلصالحات  تعميق  على  الصينية  الحكومة 
أضافت الوكالة بأن اإلصالحات االقتصادية المزمعة من الصين لن 

تمنع حدوث زيادة كبيرة في الديون.

هي  بورز  آند  ستاندرد  وكالة  قامت  سبتمبر،  شهر  وخالل 
الصينية  السيادية  للديون  االئتماني  التصنيف  بخفض  األخرى 
للمرة األولى منذ عام 1999 إلى A+ من AA- وذلك في ضوء 
المخاطر الناجمة عن ارتفاع الديون، كما قامت بتعديل نظرتها 

المستقبلية من سلبي إلى مستقر.  

بالقرار  ووصفته  الخطوة  هذه  الصين  رفضت  أخرى،  ومرة 
الخاطئ الذي يتجاهل األسس االقتصادية السليمة واحتماالت 
الحفاظ  على  قادرة  بأنها  الصينية  الحكومة  وذكرت  التنمية، 
على االستقرار المالي واضافت أن هذا القرار ُمحير في ظل أن 

االقتصاد الصيني يقف على أرض صلبة.

التجارة الصينية مستمرة 
في طريقها رغم التحديات

كبيرة  توترات  والصين  المتحدة  الواليات  بين  العالقات  شهدت 
الصين  وصف  عندما  وذلك  األبيض،  للبيت  ترامب  وصول  منذ 
جذب  أجل  من  الصرف  سعر  في  التالعب  في  العالم  بطل  بأنها 
العالمية،  التجارة  حركة  على  والهيمنة  األجنبية  االستثمارات 
ويأتي ذلك في ضوء رغبة ترامب في تضييق الفجوة التجارية 
بين البلدين. ومع ذلك هدأت حدة التوترات مع إثبات وزارة الخزانة 
لقاء  إلى  باإلضافة  األمريكي،  الرئيس  ادعاءات  خطأ  األمريكية 
رؤساء البلدين وتأكيد الطرفين على الرغبة في توطيد العالقات 

التجارية بينهما.

فائًضا   الصيني  التجاري  الميزان  حقق  أغسطس  شهر  وفي 
للشهر السادس على التوالي في ظل ارتفاع الصادرات والواردات، 
الصادرات  ارتفعت  حيث  دوالر،  مليار   42 بنحو  فائًضا  حقق  حيث 
ارتفع  يوليو  شهر  وفي   .13.3% بنسبة  والواردات   5.5% بنسبة 
العجز التجاري السلعي في الواليات المتحدة مع الصين بنسبة 
أغسطس  منذ  األعلى  وهو  دوالر  مليار   33.6 إلى  ليصل   3%
الماضي بعد أن سجل العجز التجاري 25.2 مليار دوالر في شهر 

يونيو.

التجاري  العجز  فجوة  لسد  المتحدة  الواليات  سعي  ظل  وفي 
بينها وبين الصين قامت بتوقيع اتفاقية مؤقتة في شهر مايو 
الماضي تهدف إلى تقليل العجز المقدر بنحو 347 مليار دوالر، 
دوالر  مليار   116 حوالي  للصين  األمريكية  الصادرات  بلغت  حيث 

بينما بلغت الواردات  حوالي الـ 463 مليار دوالر. 

الديون: تتجه صعودًا
من المتوقع أن ترتفع نسبة الديون الغير مالية الصيني بشكل أكبر 
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المصدر: هافر للتحليل وتوقعات موظفي صندوق النقد الدولي

(النسبة من إجمالي الناتج المحلي)

2017 المادة 4

2016 المادة 4



إجراءات تجارية عدائية تستهدف  ترامب عن  الرئيس األمريكي دونالد  أعلن  البلدين سيبقى مستمًرا حينما  بين  الصراع  أن  ويبدو 
الملكية الفكرية الصينية والممارسات التجارية. وعلى الجانب اآلخر، كانت الحكومة الصينية قد أعلنت من قبل عن عزمها القيام 
أنها لم تفعل ما يكفي  المتحدة بأي خطوة تضر مصالحها، رافضة فكرة  الواليات  بالالزم لحماية مصالحها في حال ما أقدمت 

لحماية الملكية الفكرية.

301 من  القسم  الصينية بموجب  الفكرية  الملكية  18 أغسطس في ممارسات  التحقيق يوم  الحكومة األمريكية فعلًيا  وبدأت 
وصرح  الصين.  مع  التجاري  عجزها  مع  التعامل  األمريكية  اإلدارة  فيه  تعجز  الذي  الوقت  في  التحرك  هذا  ويأتي  التجارة،  قانون 
المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة الصينية " إن الصين تشعر باستياء شديد إزاء هذه الممارسات األحادية الجانب والحمائية" 

مطالًبا الحكومة األمريكية باحترام الحقائق والقواعد والعمل بحكمة.

 ويسمح القسم 301 للرئيس األمريكي بفرض قيود جمركية وقيود تجارية على أي دولة، وكانت الواليات المتحدة قد استخدمت 
ذلك في الثمانينات إلرغام اليابان على كبح صادراتها إلى الواليات المتحدة األمريكية.

حركة الصادرات والواردات الصينية مقومة بالدوالر

أغسطس          يوليو                يونيو                  مايو                      أبريل                     مارس                فبراير                 يناير

الصادرات                الواردات
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العجز التجاري للواليات المتحدة مع الصين
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ما هي أسباب العجز التجاري؟

بإمكان الصين إنتاج العديد من السلع االستهالكية بأقل تكلفة عن غيرها من الدول األخرى. وبالطبع يرغب األمريكيين في هذه 
السلع النخفاض سعرها. ويتفق أغلب االقتصاديين أن األسعار التنافسية من الصين تأتي بسبب عاملين رئيسيين هما:

•   انخفاض مستوى المعيشة والتي تسمح للشركات في الصين بدفع أجور منخفضة.
•   تثبيت سعر الصرف أمام الدوالر األمريكي.



أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين
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أغسطس         يوليو               يونيو                 مايو                  أبريل           مارس                فبراير                   يناير

أرقام التضخم الصينية ال تزال بعيدة عن الهدف المحدد
سجل مؤشر أسعار المستهلكين أعلى مستوياته على مدار ما يزيد عن 3 سنوات بنسبة %2.5 خالل شهر يناير، إال أنه تباطأ خالل 
الشهور التالية، قبل أن يرتفع بنسبة %1.8 خالل شهر أغسطس، ولكنه ال يزال أقل بكثير من مؤشر أسعار المنتجين الذي سجل 

ارتفاًعا بنسبة %6.3 في أغسطس، وكان قد سجل أعلى مستوياته على مدار أكثر من 9 أعوام في يناير الماضي بنسبة 7.8%.

 وتشير أغلب البيانات االقتصادية والتي ظهرت مؤخًرا في الصين إلى أن النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد بلغ ذروته في 
النصف األول من عام 2017، حيث أن الجهود الرامية لكبح جماح الديون ومصادر الطاقة الفائضة تثقل كاهل النمو. وجاء اإلنتاج 
الصناعي خالل شهر أغسطس بنحو متباطئ ليرتفع فقط بنسبة %6 مقابل %6.4 سجلها في يوليو، كذلك تباطأت مبيعات التجزئة 
إلى %10.1 بعد أن نمت بنسبة %11 و%10.4 خالل شهري يونيو و يوليوعلى التوالي. أما اإلنفاق على البنية التحتية فقد ارتفع 
بنسبة %7.8 في أغسطس بعد ارتفاعه بنسبة %8.3 خالل الشهر السابق، وعلى األرجح أن يكون هذا التباطؤ مؤقًتا بسبب الظروف 

الجوية السيئة ومن المتوقع أن يتعافى مدعوًما بقطاعي التعدين والتصنيع.

واستمر القطاع التصنيعي في النمو للشهر الـ 13 على التوالي ومن المرجح أن يستمر القطاع واالقتصاد ككل في النمو المطرد 
على خلفية تحسن األوضاع االقتصادية وتعافي الطلب في السوق. واستمر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي للشركات الكبيرة 

المملوكة للدولة في تسجيل قراءات أعلى مستوى الـ 50 الذي ُيشير إلى التوسع في القطاع منذ سبتمبر 2016. 



قد يكون جليا للجميع أن العمالق الصيني يتقدم نحو العالمية بخطوات أكثر سرعة ومرونة من ذي قبل. ومثل هذا الصدام 
في صراع السيطرة االقتصادية ال بد من بروزه كما نرى حاليا. وال يخلو ذلك من االستعانة بأدوات سياسية كالتهديد الكوري 
األمريكي و الدور الصيني المساند لكوريا الشمالية. إال أن نهج ترامب يبتعد في خطواته العملية عن تنفيذ التهديدات لشريك 

تجاري كبير كالصين ال بد أن نرى تفاهما في زيارة ترامب الحالية ألسيا.

والشك أن الواليات المتحدة األمريكية هي القوة اإلقتصادية العالمية الكبرى، ولكن يرى الكثيرون أن الصين أصبحت قوة 
اقتصادية رائدة ال ُيمكن اإلستهانة بها. وُيمثل االقتصادين مًعا حوالي 36% من االقتصاد العالمي. وترغب الصين في أخذ 
مكانة الواليات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم، ومن الممكن أن يحدث ذلك في غضون الـ 10 سنوات القادمة إذا نجحت 
الخدمات  تلعب  السوق حيث  يحركه  إلى نموذج  الحكومة  تديره  الذي  الحالي  االقتصادي  النموذج  التحول في  الصين في 

واالستهالك دوًرا أكبر.

وإذا استمر االقتصادين األمريكي والصيني بنفس وتيرة النمو الحالية (الواليات المتحدة تقترب من 2.5% سنوًيا والصين تقترب 
من 7% سنوًيا) سيتجاوز اإلقتصاد الصيني نظيره األمريكي بحلول العام 2027. وُيعادل االقتصاد األمريكي في الوقت الحالي 
مرة ونصف تقريبا من االقتصاد الصيني. ولكن تعد الصين هي العمالق التجاري في العالم حيث تصل حجم تجارتها قرابة الـ 4 

تريليون دوالر. وهو األمر الذي كان نقطة الخالف بين البلدين بعد نالت الصين العديد من اإلتهامات من ترامب حول ذلك. 

ــد  ــل أح ــن قب ــر م ــف األم ــى وص ــا أدى إل ــن مم ــنطن وبكي ــن واش ــا بي ــا قوًي ــا اقتصادًي ــاك صراع هن
مســاعدي ترامــب بــأن الواليــات المتحــدة فــي حــرب اقتصاديــة مــع الصيــن، هــل تــرى أن أزمــة كوريــا 
الشــمالية األخيــرة قــد تؤجــج مــن هــذا الصــراع خاصــة بعــد تهديــد ترامــب بوقــف التعامــل التجــاري 

مع أي دولة تتعاون مع كوريا الشمالية؟ وإلى أي مدى برأيك قد يصل هذا الصراع؟

رائد حامد الخضر
الرئيس األقليمي لقسم أبحاث السوق والتحليل



االقتصاد األسترالي



معدل النمو لالقتصاد االسترالي 
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واستمر تقلص الفائض التجاري في شهر يوليو مع انخفاض صادرات السلع في مقابل انخفاض في الواردات حيث سجل الميزان 
التجاري فائًضا بنحو 460 مليون دوالر خالل شهر يوليو، بعدما حقق فائًضا بنحو 888 مليون دوالر في شهر يونيو. وانخفضت صادرات 
السلع والخدمات بنسبة %2 إلى 31 مليار دوالر. في الوقت الذي تراجعت فيه أيًضا الواردات بنسبة %1 إلى 30 مليار دوالر نتيجة لتراجع 

السلع االستهالكية بنسبة %2 الى 8.4 مليار دوالر.

وسيبقى ارتفاع الدوالر األسترالي هو المعضلة الرئيسية لالقتصاد بشكل عام وهو األمر الذي أبرزه صناع السياسة بالبنك االحتياطي 
األسترالي أكثر من مرة أن ارتفاع قيمة الدوالر األسترالي سيكون له تأثير سلبي على النمو وعلى قطاع الصادرات، وفي واقع األمر 

كان الفائض التجاري الضعيف مدفوًعا بانخفاض أسعار صادرات الفحم وخام الحديد. 

كانت بداية عام 2017 مخيبة لآلمال إلى حٍد كبيٍر، وذلك بعدما تباطأ االقتصاد بنحو ملحوظ خالل الربع األول من العام لُيحقق الناتج 
اإلجمالي المحلي نمًوا بنسبة %0.3 فقط على أساس ربع سنوي، في أعقاب النمو المحقق بنسبة %1.1 خالل الربع األخير من العام 
الماضي. وعلى أساس سنوي، سجل االقتصاد أضعف معدل نمو منذ عام 2009 في أعقاب األزمة المالية العالمية بنسبة %1.7، إال 
أنه عاد وأظهر بعض التحسن خالل الربع الثاني من 2017 حيث نما االقتصاد بنسبة %0.8 على أساس ربع سنوي وبنسبة %1.8 على 

أساس سنوي.

ومن الناحية اإليجابية، فقد سجل االقتصاد رقًما قياسًيا بتحقيقه 26 عاًما دون أي انكماش مما يعني 104 ربع متتالي من النمو 
ليتجاوز الرقم المسجل باسم االقتصاد الهولندي. كذلك ُيعد الربع الثاني هو الربع الـ 19 على التوالي الذي ُيحقق فيه االقتصاد 
نمًوا أدنى من مستويات الـ %3. وحقق استهالك األسر والذي ُيمثل حوالي %60 من االقتصاد األسترالي ارتفاعَا بنسبة %0.5 خالل 

الربع األول من العام الجاري بعد نموه بنسبة %2.3 خالل نفس الفترة من العام الماضي.

وعند النظر إلى سبب ارتفاع االستهالك بالرغم من ضعفه سنجد من أهم أسباب ذلك هو انخفاض معدل االدخار لألسر االسترالية 
إلى %4.6 أدنى مستوياته على مدار 9 أعوام من %5.3، وذلك للربع الرابع على التوالي ويعود ذلك إلى حد كبير الرتفاع التكاليف 

وضعف نمو دخل هذه األسر.

بداية مخيبة لآلمال لالقتصاد األسترالي 
االقتصاد األسترالي



ظل البنك االحتياطي األسترالي محافًظا على النبرة الحيادية خالل بياناته مؤخًرا، حيث يرى أن السياسة النقدية الحالية هي المالئمة 
لألوضاع في الوقت الراهن، وأن توقعاته تتسق مع سياسته التي قد ُيبقي عليها حتى نهاية العام الحالي، ويتوقع البنك أن يكون 

التضخم الرئيسي بالقرب من المستوى %2 خالل النصف الثاني من العام الجاري.  

ولم تتغير توقعات البنك عن آخر بيان له بشأن السياسة النقدية ويتطلع أن ُيحقق االقتصاد وتيرة نمو تصل إلى %3 على مدار العامين 
المقبلين. ومن المتوقع أن يستمر تراجع معدالت البطالة ألدنى مستوياتها، وحالًيا يستقر التضخم الرئيسي أعلى من أواخر العام 
الماضي ومن المتوقع أن يصل إلى %2 خالل النصف الثاني من 2017.  وُيالحظ أن االحتياطي األسترالي أبدى سعادته بالتحسن في 

بيانات سوق العمل ويتوقع أن يستمر هذا التحسن خالل النصف الثاني من العام الجاري. 

ومن المتوقع أن تبقى أسعار الفائدة ثابتة حتى نهاية 2017 إلى أن يتم رؤية استدامة في اتجاه معدالت النمو والتضخم األساسي، 
وهو أمر بعيد المنال نوًعا ما ألن ذلك سيدفع االحتياطي االسترالي لإلبقاء على سياسته النقدية الحالية حتى نهاية العام القادم. 

البنك االحتياطي األسترالي 
يتمسك بسياسته

تعد أرقام التضخم من أهم البيانات األسترالية التي يتم مراقبتها من كثب، حيث أن لها القوة الكافية لتغيير توقعات أسعار الفائدة 
بشكل مباشر. ويرغب البنك االحتياطي األسترالي أن يكون التضخم السنوي بين 2-%3 في المتوسط. وجاءت بيانات الربع الثاني من 
2017 دون ذلك النطاق بنحو طفيف في ظل انخفاض أسعار النفط، مما قد ُيشير إلى استمرار صناع السياسة في اإلبقاء على أسعار 

الفائدة كما هي أطول فترة ممكنة.

وتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين إلى %0.2 على أساس ربع سنوي مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاًعا بنسبة %0.5، وعلى 
االحتياطي  البنك  لدى  التضخم األساسي والمفضل  تباطأ مؤشر  أيًضا  الثاني من 2.1%.  الربع  إلى %1.9 خالل  تباطأ  أساس سنوي 

األسترالي إلى 1.8%. 

وأعرب االحتياطي األسترالي عن شكوكه حول إمكانية تجاوز التضخم مستوى الـ %2 لسنة أخرى أو أكثر، ولكنه حذر بشأن خفض 
أسعار الفائدة مرة خرى تخوفا من إثارة فقاعة تدفعها الديون في أسواق اإلسكان، كما أكد كذلك أن لن يكون هناك اندفاع في 

رفع الفائدة مشيًرا إلى أنه ال توجد أسباب للقيام بتلك الخطوة والقيام بتشديد السياسة النقدية كما فعلت بعض البنوك.

التضخم ودوره في إبقاء االحتياطي 
األسترالي على سياسته



أضاف االقتصاد 54.2 ألف وظيفة في شهر أغسطس وذلك للشهر الحادي عشر على التوالي، وجاء ذلك عن طريق زيادة وظائف الدوام 
الجزئي بنحو 14.1 ألف وظيفة فيما ارتفعت وظائف الدوام الكامل بنحو 40.1 ألف وظيفة. وانخفضت معدالت البطالة إلى 5.6%.

ووفقا لمكتب اإلحصاء األسترالي فإن اتجاه مستويات التوظيف قد ارتفع بنسبة %2.2على مدار العام الماضي متجاوًزا متوسط العقدين 
الماضيين بـ %1.9 في إشارة الستمرار تحسن أوضاع سوق العمل. أيًضا كان نمو مستويات التوظيف بالنسبة للنمو السكاني لألشخاص 

في سن العمل هو األقوى على مدار ما يزيد عن 4 سنوات بنسبة 61.4%.

إلى تسارع في وتيرة  بدوام كامل  أدى خلق وظائف  العام، حيث  العمل في استراليا بمثابة نقطة مضيئة معظم هذا  وكان سوق 
التوظيف وخفض معدالت البطالة، ومع ذلك ال تزال استراليا تواجه مشكلة كبيرة في البطالة المقنعة ونمو األجور األمر الذي يؤثر 
على ثقة المستهلك. وال يزال االقتصاد بعيًدا عن تحقيق مستويات العمالة الكاملة التي ُيقدرها البنك االحتياطي االسترالي بنحو 

.5%

سوق العمل األسترالي ُيثبت 
تحسنه يوًما بعد يوم
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جوراف كاشياب
رئيس قسم العقود المستقبلية

من الناحية الفنية، ال تبدو توقعات زوج االسترالي دوالر إيجابية للغاية حتى نهاية العام الحالي. ونالحظ على المخطط الزمني 
المستوى  من  بالقرب  أسبوع   100 و   50 إلغالق  المتحرك  المتوسط  مستويات  تجمع  عند  دعم  مستوى  تجاوز  األسبوعي 
0.7700. وكما ذكرنا سابًقا، وبسبب العوامل االقتصادية المذكورة أعاله فإن زوج االسترالي دوالر قد يقوم باختبار المستوى 

0.7475 كأقصى تراجع والذي ُيمثل أيًضا مستوى Tenkan-sen على المخطط الزمني الشهري.

زوج االســترالي دوالر : بعــد تجــاوزه لمســتويات هامــة تمثلــت فــي الحــد العلــوي لمثلــث صاعــد علــى 
المخطــط الزمنــي األســبوعي باإلضافــة لفشــله فــي تجــاوز مســتوى المتوســط المتحــرك إلغــالق 
200 أســبوع بعــد اقترابــه مــن أعلــى مســتوياته علــى مــدار مــا يزيــد عــن عاميــن، مــا هــي توقعاتــك 

لحركة الزوج القادمة؟

بيانات سوق العمل االسترالي
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جوراف كاشياب
رئيس قسم العقود المستقبلية

أحد العوامل الرئيسية التي قادت البنك االحتياطي االسترالي لإلبقاء على أسعار الفائدة المنخفضة هو التضخم الضعيف. 
وظل التضخم في استراليا يتحرك في اتجاه هابط منذ الربع الثالث من العام الماضي، وخالل هذه الفترة تراجع التضخم على 
أساس ربع سنوي من 0.7% خالل الربع الثالث من 2016 إلى 0.2% خالل الربع الثاني من 2017. وحتى نرى بعض االرتفاعات 
في أرقام مؤشر أسعار المستهلكين في اتجاه نطاق هدف البنك االحتياطي االسترالي عند 2%، قد نجد صعوبة في قيام 

البنك برفع أسعار الفائدة. 

ولن ُيساعد ارتفاع الدوالر االسترالي التضخم ومع تراجعه دون مستويات الـ 0.79 مقابل الدوالر األمريكي، وقد ُيساعد ذلك 
على تحسن توقعات التضخم. ومن منظور اقتصادي أكثر فإنه على الرغم من تحسن أرقام التوظيف، لن تتمكن األجور في 
إظهار مزيد من النمو، وعندما نضع ذلك باإلضافة النخفاض أسعار السلع وخاصة في قطاع المعادن، فمن غير المحتمل أن 

نرى تحول ألسعار الفائدة االسترالية حتى آواخر عام 2018.

وسيظل الدوالر االسترالي ُيعاني من الضعف حتى نهاية العام وذلك بسبب مجموعة من العوامل الخارجية والداخلية، وُيعد 
التضخم االسترالي العامل الرئيسي داخلًيا كما ذكرنا ذلك. أما خارجًيا، فإن أداء الدوالر األمريكي سُيبقي الدوالر االسترالي تحت 
الضغط. وأنهى الدوالر األمريكي الربع الثالث من عام 2017 بنحو إيجابي وذلك بعد اإلعالن الذي طال انتظاره من ترامب حول 
اإلصالحات الضريبية، ومع ارتفاع مؤشرالدوالر األمريكي من أدنى مستوياته، ُيمكننا توقع استمرار تذبذبه أعلى مستويات الـ 
92.50. ومن شأن ذلك أن ُيبقي الدوالر االسترالي تحت الضغوط البيعية ويفتح الباب أمام االتجاه صوب مستويات الـ 0.7475 

لزوج االسترالي دوالر حتى نهاية هذا العام.

ارتفاع  الفائدة هو  بإطالق دورة رفع أسعار  االحتياطي االسترالي  البنك  لقيام  الرئيسي  العامل  أن  أخرى نؤكد على  ومرة 
التضخم  أن تصدر قراءة  المتوقع  الهدف. ومن  رئيسًيا في تحقيق هذا  الدوالر االسترالي عامال  التضخم، وسيكون ضعف 
القادمة في نهاية أكتوبر، وينتظر أن تظهر بعض االرتفاع وذلك لزيادة التفاؤل بشأن قرار البنك االحتياطي االسترالي والذي 
سيعود بالفائدة في نهاية المطاف على الدوالر االسترالي. أما إذا جاءت األرقام أقل من التوقعات فسيؤدي ذلك الستمرار 

تأثير ذلك بشكل سلبي على توقعات الدوالر االسترالي.

منــذ أغســطس مــن العــام الماضــي والبنــك االحتياطــي االســترالي ُيبقــي علــى أســعار الفائــدة عنــد 
%1.5 أدنــى مســتوياتها التاريخيــة، فــي رأيــك مــا الــذي يمنــع االحتياطــي االســترالي مــن اإلقــدام 
علــى خطــوة رفــع أســعار الفائــدة ومتــى ُيمكنــه القيــام بذلــك؟ وكيــف تــرى تأثيــر ارتفــاع الــدوالر 

االسترالي على االقتصاد؟



االقتصاد 
النيوزيلندي



تسارعت وتيرة نمو االقتصاد النيوزيلندي خالل الربع الثاني من عام 2017 بعدما ارتفع الناتج اإلجمالي المحلي بنسبة %0.8 على 
أساس ربع سنوي فيما تم مراجعة قراءة الربع األول من نفس العام لترتفع إلى %0.6.  ويعود ذلك االرتفاع إلى حد كبير لزيادة 
اإلنفاق من السياح الذين جاءوا للبالد خالل هذه الفترة من أجل جولة فريق األسود للرجبي وبطولة أسياد العالم. وعلى أساس 

سنوي، لم تختلف قراءة الناتج اإلجمالي المحلي للربع الثاني عن قراءة الربع األول لُيحقق االقتصاد نمًوا بنسبة 2.5%.

وارتفعت تجارة التجزئة واإلقامة بنسبة %2.8 نتيجة لزيادة اإلنفاق السياحي على اإلقامة واألغذية والمشروبات وفي ضوء ذلك 
نمت الصناعات التحويلية بنسبة %1.8، فيما ارتفع قطاع النقل والبريد والتخزين بنسبة %3.5، وعوضت تلك القطاعات استمرار 

ضعف نشاط البناء الذي انخفض بنسبة %1.1 وذلك بعد انكماشه خالل الربع األول بنسبة %2.1. وبشكل عام توسع 11 قطاع من 
أصل 16 في االقتصاد النيوزيلندي.

وعلى الرغم من تسارع وتيرة نمو الناتج اإلجمالي المحلي على أساس ربع سنوي إال أن النمو االقتصادي خالل الـ 12 شهًرا حتى 
شهر يونيو قد تباطأ إلى %2.7 من %2.9 خالل الـ 12 شهر حتى شهر مارس.

ويدخل االقتصاد النيوزيلندي عامه السابع من النمو ومن المتوقع أن يستمر في ذلك خالل العام المقبل نظًرا للنمو السكاني 
القوي وزيادة اإلنفاق وأضف إلى ذلك السياسة التسهيلية التي يتبعها البنك االحتياطي النيوزيلندي، كذلك تشهد الصادرات 

النيوزيلندية نمًوا قوًيا. إال أن جزًءا كبيًرا من الزيادة في الطلب المحلي خالل السنوات األخيرة جاء على خلفية ارتفاع ديون األسر 
والتي ال تمثل مصدًرا مستداًما للنمو.

ومن المرجح أن ُيواصل االقتصاد نموه بوتيرة متوسطة وستؤدي قوة معدالت السياحة وصافي الهجرة إلى توفير مزيد من الزخم 
لالقتصاد، ومع ذلك ال تزال توقعات التضخم منخفضة وبالتالي قد ال تشهد الفائدة أي رفع قريًبا.

7 سنوات من النمو لالقتصاد النيوزيلندي

االقتصاد النيوزيلندي



استطاع الميزان التجاري في نيوزيلندا أن ُيحقق فائًضا خالل شهر يوليو وذلك للشهر الخامس على التوالي وساعده على ذلك تعافي 
صادرات منتجات األلبان، حيث سجل فائًضا ُيقدر بنحو 85 مليون دوالر وهي المرة األولى التي ُيحقق فيها فائًضا خالل شهر يوليو منذ 
عام 2012 والمرة الـ 11 منذ عام 1960، ومقارنة بشهر يوليو من العام الماضي فقد حقق الميزان التجاري عجًزا بنحو 351 مليون 

دوالر.

وارتفعت الصادرات بنحو 668 مليون دوالر خالل شهر يوليو أي بحوالي %17 مقارنة بشهر يوليو من عام 2016، وكان المساهم 
األكبر في ذلك االرتفاع هي صادرات منتجات األلبان والتي سجلت ارتفاًعا هو األكبر منذ مارس 2014 ُيقدر بنحو 426 مليون دوالر 
من إجمالي الصادرات أي بنسبة %51. فيما ارتفعت الواردات بنحو 232 مليون دوالر وكان المساهم األكبر فيها هو واردات السيارات 

وقطع الغيار بحوالي %25 من إجمالي الواردات.

وخالل الربع الثاني من عام 2017، ارتفعت الصادرات بنحو %5.2 مدفوعة باالرتفاع في صادرات السلع والتي سجلت أكبر ارتفاع لها 
فيما يقرب من 20 عاًما.

الميزان التجاري يحقق فائًضا ألول مرة في 
يوليو منذ 2012

معدل نمو االقتصاد النيوزيلندي على أساس سنوي
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تباطأ معدل التضخم في نيوزيلندا بأكثر مما كان متوقًعا خالل الربع الثاني من عام 2017 لُيعزز من نية البنك االحتياطي 
النيوزيلندي لإلبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند أدنى مستوياتها التاريخية. حيث جاء مؤشر أسعار المستهلكين ثابًتا 

عند 0.0% ليتراجع بشكل حاد من قراءة الربع األول من نفس العام عند %1.

الربع  الثاني بعد ارتفاعه بنسبة 2.2% خالل  الربع  وعلى أساس سنوي ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.7% خالل 
السابق، وظل البنك االحتياطي النيوزيلندي متمسًكا بالنهج الحيادي على الرغم من أن نيوزيلندا تحقق نمًوا هو األقوى 
وسط االقتصادات المتقدمة باإلضافة لمعدالت التضخم التي سجلت أعلى مستوياتها على مدار 5 سنوات خالل الربع األول

كذلك أكد المسح الذي قام به البنك االحتياطي النيوزيلندي لمديري الشركات حول توقعاتهم الخاصة بالتضخم خالل العامين 
القادمين على وجهة النظر بأن رفع أسعار الفائدة لن يكون في أي وقت قريب. ويرى المستطلعون أن التضخم السنوي قد 
يصل الى 1.77% خالل سنة واحدة مقابل 1.92% خالل المسح السابق. وفي خالل عامين يصل التضخم إلى 2.1% بعد أن كان 

2.2% في المسح السابق. 

قام  أيًضا،  النطاق.  منتصف  على  التركيز  مع   %3-1 بين  ما  السنوي  التضخم  على  لإلبقاء  النيوزيلندي  االحتياطي  ويسعى 
المستطلعون بخفض توقعاتهم لنمو الناتج اإلجمالي المحلي إلى 2.75% خالل سنة واحدة من 2.81%. وخالل عامين إلى 

2.64% من %2.58.

تباطؤ التضخم يؤجل أي رفع ألسعار الفائدة



عزز سوق العمل من قوته خالل النصف األول من 2017 حيث تراجعت معدالت البطالة ألدنى مستوياتها منذ أكثر من ثماني 
سنوات إلى %4.8 خالل الربع الثاني من العام، ويأتي ذلك على الرغم من التراجع المفاجئ في أعداد العاملين للمرة األولى 

على مدار عامين بنسبة %0.2 على أساس ربع سنوي وذلك في أعقاب ارتفاعها في الربع السابق بنسبة 1.1%.

وجاء التراجع في معدالت البطالة مدفوًعا بالهبوط الحاد لمعدل المشاركة في سوق العمل إلى %70 من %70.6 سجلها 
خالل الربع األول من العام مما أدى النخفاض غير متوقع في نمو الوظائف، ولكن على أساس سنوي ُيعد الربع الثاني من 
2017 هو الربع السابع على التوالي الذي تحقق فيه الوظائف نمًوا وهو ما يدل على قوة االقتصاد النيوزيلندي، حيث ال 

تزال معدالت التوظيف في زيادة منذ عام مضى بشكل قوي بنسبة 3.1%.

سوق العمل يعكس قوة االقتصاد النيوزيلندي رغم 
تباطؤه في الربع الثاني من 2017

مؤشر أسعار المستهلكين النيوزيلندي
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على األرجح سُيبقي البنك االحتياطي النيوزيلندي على سياسته النقدية تسهيلية لبعض الوقت، وسيكون في انتظار تغلب 
االقتصاد على معدالت التضخم المنخفضة التي سجلها في السنوات األخيرة والتي تطلبت خفض ألسعار الفائدة، وقد تبقى 
الفائدة دون تغيير لفترة طويلة من الوقت. وفي آخر اجتماعاته قام البنك باإلبقاء على الفائدة كما هي عند %1.75 أدنى 

مستوياتها التاريخية وذلك منذ اجتماع نوفمبر 2016.

وأكد االحتياطي النيوزيلندي على توجهاته في االجتماع أن " السياسة النقدية ستبقى تسهيلية لفترة طويلة" ويرى أن رفع 
الفائدة ليس مناسًبا في الوقت الحالي.

ومن المتوقع أن يتسارع النشاط االقتصادي نتيجة اإلجراءات التوسعية المالية التي أعلنتها الحكومة. وعلى األرجح أن تبقى 
السياسة المالية توسعية بشكل أكبر، وستتضح رؤيتها أكثر بعد تشكيل الحكومة الجدية عقب االنتخابات التي انعقدت في 

شهر سبتمبر، وقد تشمل مزيد من اإلنفاق على البنية التحتية خالل األعوام القادمة، وكذلك تخفيض الضرائب.

السياسة النقدية والسياسة المالية ستبقى كما 
هي داعمة للوضع الحالي

Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017

بيانات سوق العمل النيوزيلندي
البطالة             التوظيف    

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

2.0

1.0

0.04.6%

4.7%

4.8%

4.9%

5.0%

5.1%

5.2%

5.3%

2%

4.5%

6.1%
5.8% 5.7%

3.1%

5.2%

4.9%

5.2%

4.9%

4.8%

5



الخضر      نيوزيلندا اوًال      العمال      الوطني ACT
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نتائج االنتخابات 

البرلمانية النيوزيلندية

بعد حملة انتخابية درامية كانت واعدة نوًعا ما لحزب اليسار الوسط، وكانت النتيجة النهائية لالنتخابات هي حصول الحزب الوطني 
الحاكم بقيادة بيل إنجلش، رئيس الوزراء الحالي على 46% من األصوات مقارنة بانتخابات عام 2014 التي حصل فيها الحزب على 

47% من األصوات.

وحصد حزب العمال المعارض والتي تقوده الشابة جاسيندا أردرن 35.8% من األصوات، فيما حصد حزب نيوزيلندا أوال 7.5% من األصوات 
وبالتالي ستكون بيده ميزان القوى لتشكيل الحكومة القادمة، أما حزب الخضر فقد حصد 5.8% من األصوات وحزب ACT على %0.5، 
وستصدر في السابع من أكتوبر القادم النتائج النهائية متضمنة األصوات الخاصة والتي تتضمن أصوات النيوزيلنديين في الخارج 

واولئك الذين ُيصوتون خارج دوائرهم االنتخابية وتقدر هذه األصوات بحوالي 15% وقد يكون لها تأثير كبير.

ولم ُيعلن زعيم حزب نيوزيلندا أوال أي الحزبين ُيفضله كشريك في االئتالف لتكوين الحكومة، وإن كان سابقا قد دعم الحزب صاحب 
أكبر عدد من األصوات. وستجري خالل األيام القادمة العديد من المحادثات من الحزبين لمحاولة جذب وينستون بيترز، زعيم حزب 

نيوزيلندا أوال لجانبهم.

وتستخدم نيوزيلندا نظام التمثيل النسبي الذي يحتاج فيه حزب أو مجموعة من األحزاب إلى 61 من أعضاء البرلمان البلغ عددهم 
120 عضو أي حوالي 48% من األصوات لتشكيل الحكومة. وضمنت النتائج 58 مقعًدا للحزب الوطني في البرلمان و 45 مقعًدا لحزب 

العمال، أما حزب نيوزيلندا أوال فقد حصد 9 مقاعد وحزب الخضر على 7 مقاعد بينما حزب ACT على مقعد واحد.

االنتخابات النيوزيلندية : من سيكون رئيس 
الحكومة الجديد



صــرح رئيــس الــوزراء النيوزيلنــدي أن نجــاح حــزب العمــال المعــارض قــد ُيدمــر 9 ســنوات مــن النجــاح 
االقتصــادي، كيــف تقيــم االقتصــاد النيوزيلنــدي فــي الوقــت الحالــي وهــل ســيكون لنجــاح الحــزب 
الوطنــي الحاكــم فــي االنتخابــات تأثيــر علــى االقتصــاد؟ هــل تــرى الرتفــاع أســعار المنــازل دور فــي 

التأثير على األداء االقتصادي؟

المتقدمة األخرى  الدول  الجزيرة الصغيرة معظم  النيوزيلندي قوية جًدا، فقد تجاوز نمو اقتصاد  التوقعات لالقتصاد  تبدو 
الربع األخير من عام 2016 وخالل  إلى حد كبير خالل السنوات األخيرة. ويشهد النمو االقتصادي في نيوزيلندا ارتفاًعا منذ 
2017. وبالرغم من ارتفاع النمو في ضوء  هذه الفترة ارتفاع الناتج النيوزيلندي من 0.4% إلى 0.8% خالل الربع الثاني من 
زيادة االستهالك والصناعات التحويلية، إال أن البنك االحتياطي النيوزيلندي قد ُيبقي على معدالت الفائدة دون تغيير حتى 

عام 2019 على األقل.
وشهد الدوالر النيوزيلندي ارتفاًعا في أعقاب نتائج االنتخابات النيوزيلندية في سبتمبر، إال أن البنك االحتياطي النيوزيلندي 

يضغط من أجل يبقى الدوالر النيوزيلندي ضعيًفا والذي سيُبقي أي مكاسب للعملة تحت السيطرة. 
الثالث من هذا العام نتيجة حالة عدم اليقين  ومن ناحية أخرى، ظلت أسعار المنازل تحت السيطرة إلى حد كبيرخالل الربع 
تأثيًرا  الحالي ومن شأن ذلك أن يكون له  العام  السياسي من االنتخابات األخيرة، ونتوقع أن ترتفع مرة أخرى بحلول نهاية 

إيجابًيا على بيانات االقتصاد النيوزيلندي بشكل عام.

جوراف كاشياب
رئيس قسم العقود المستقبلية



االقتصاد الكندي



تسارعت وتيرة نمو االقتصاد الكندي بشكل غير متوقع خالل الربع الثاني من عام 2017، حيث حقق الناتج اإلجمالي المحلي 
نمًوا بنسبة %4.5 على أساس سنوي وهي أسرع وتيرة للنمو على مدار ست سنوات، وذلك نتيجة لتحقيق إنفاق األسر أعلى 

مستوياتها منذ فتره ما قبل األزمة المالية العالمية في 2009/2008. 

وهذا ما ساعد بنك كندا للقيام برفع أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام إلى %1، حيث يقترب االقتصاد من طاقته القصوى، 
وكانت توقعات البنك في يوليو أن يتم القضاء على الطاقة الزائدة بحلول نهاية العام الحالي بناًءا على توقعات نمو االقتصاد 

خالل الربع الثاني من هذا العام بنسبة 3%.

وتقلص العجز التجاري الكندي إلى 3 مليار دوالر خالل شهر يوليو، ويعود الفضل في ذلك ارتفاع قيمة الدوالر الكندي الذي 
ساهم في خفض قيمة الواردات وساعد أيضا في خفض الصادرات. ويأتي ذلك بعد أن اتسع في شهر يونيو بنحو 3.8 مليار 
الطفيف  واالرتفاع   4.3% بنسبة  الصادرات  في  الحاد  الهبوط  بسبب  وذلك   2016 سبتمبر  منذ  األسوء  القراءة  وهي  دوالر 
للواردات بنسبة %0.3. ومن الناحية اإليجابية، فقد ارتفعت الصادرات بنسبة %11.1 خالل الربع الثاني على أساس سنوي وهي 

أكبر ارتفاع خالل ربع منذ 2011

وبالطبع ستكون األنظار موجهة خالل الفترات القادمة نحو رغبة الواليات المتحدة إلعادة التفاوض على شروط اتفاقية النافتا 
"NAFTA"، حيث تمثل التجارة الخارجية في كندا حوالي %53 من الناتج اإلجمالي المحلي. وفي 16 أغسطس قام ممثلو كل من 
الواليات المتحدة وكندا والمكسيك باالجتماع في واشنطن من أجل إعادة التفاوض على شروط جديدة لالتفاقية التي طالما 

وصفها دونالد ترامب بالكارثة معتبًرا إياها مسؤولة عن فقدان العديد من الوظائف في الواليات المتحدة. .

معدل نمو االقتصاد الكندي
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االقتصاد الكندي
نمو قوي ُيشجع على المزيد من رفع أسعار الفائدة 



واصل سوق العمل الكندي تحسنه خالل شهر أغسطس حيث سجل أطول فترة نمو لمستويات التوظيف منذ األزمة المالية 
العالمية في 2009/2008 مع وجود دالئل بأن تباطؤ األجور الحالي آخذ في االرتفاع، هذا باإلضافة النخفاض معدالت البطالة 

ألدنى مستوياتها منذ األزمة المالية العالمية عند %6.2 وهو األدنى منذ أكتوبر 2008. 

وأضاف االقتصاد 22.2 ألف وظيفة في أغسطس وذلك في أعقاب إضافة 10.9 ألف وظيفة خالل شهر يوليو. ومن المتوقع 
أن ُيعزز أداء سوق العمل القوي الثقة في االقتصاد الكندي ويجعل بنك كندا يستمر في طريقه لمواصلة تشديد سياسته 

النقدية. 

وتشير بيانات شهر أغسطس أن سوق العمل الكندي قد أضاف ما يقرب من الـ 400 ألف وظيفة خالل آخر 12 شهر، وُيعد 
هذا الرقم هو األقوى على مدار 10 سنوات. ويأتي أكثر من %90 من الوظائف التي تمت إضافتها على مدار الـ 12 شهر 

األخير هي وظائف بدوام كامل وهو ما يعني دفع أجور أعلى ومزايا ثابتة.

سوق العمل الكندي يتعافى

تسارعت وتيرة مؤشر أسعار المستهلكين الكني للشهر الثاني على التوالي مسجال أعلى مستوياته على مدار أربعة أشهر 
خالل شهر أغسطس بنسبة %1.4.  ويؤكد ذلك على سلسلة البيانات اإليجابية التي تخرج من االقتصاد الكندي مؤخًرا والتي 
دفعت بنك كندا لرفع أسعار الفائدة ألول مرة منذ 7 سنوات إلى %1، بل وُيعطيه المجال من أجل رفع آخر للفائدة هذا العام. 

ولكن ال يزال التضخم دون هدف بنك كندا الذي حدده عند 2%.

ويرى بنك كندا أن الضغوط السعرية آخذة في االرتفاع كما هو متوقع، ومع تالشي العوامل المؤقتة التي تعوقها باإلضافة 
للنمو االقتصادي القوي سيؤدي ذلك للقضاء على العمالة الزائدة والطاقة اإلنتاجية غير المستغلة.

التضخم يستكمل سلسلة البيانات اإليجابية في االقتصاد

بيانات سوق العمل الكندي 
البطالة          التوظيف
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قام بنك كندا برفع أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام بشكل غير متوقع في اجتماع سبتمبر إلى 1%، وذلك بعد أن قام 
بذلك خالل اجتماع يوليو إلى 0.75% للمرة األولى منذ 2010.  وفي بيان الفائدة أوضح البنك أن البيانات االقتصادية األخيرة 
والتي جاءت أقوى من التوقعات هي التي دعمت وجهة نظر البنك بأن االقتصاد الكندي أصبح أكثر اتساًعا واستدامة بشكل 

ذاتي.

وأصبحت األسواق اآلن تتوقع أن يقوم بنك كندا برفع الفائدة في المستقبل إن لم تكن قبل نهاية العام الحالي. واألمر الذي 
ُيقلق األسواق أن رفع الفائدة قد يكون له تأثير على اإلنفاق االستهالكي ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف االقتراض وُيثقل كاهل 
قطاع التصدير. وبرر ستيفن بولوز، محافظ بنك كندا رفع الفائدة بأن االقتصاد الكندي تحول للمسار الصحيح بعد سلسلة من 
البدايات الخاطئة بما في ذلك انخفاض أسعار النفط خالل عامي 2014 و2015. مضيًفا أن االقتصاد مستمر في النمو بين 

القطاعات المختلفة وأصبح أكثر استدامة.

وتمر كندا في الوقت الحالي بفترة نمو قوية هي األقوى منذ 2008 – 2009 حيث يتسارع النمو االقتصادي بأعلى من %3 
خالل آخر 4 أرباع، وكذلك تعد من أسر االقتصادات نمًوا من دول مجموعة ال7، مما يؤهل االقتصاد لمزيد من رفع الفائدة 

قبل نهاية عام 2017.

هل يقوم بنك كندا برفع أسعار الفائدة مرة ثالثة هذا العام؟

مؤشر اسعار المستهلكين في كندا
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الذهب



في ظل الكثير من االضطرابات الجيوسياسية التي تضرب 
النصف  خالل  جيدة  مكاسب  األصفر  المعدن  حقق  العالم 
الـ  2017، وارتفع سعر الذهب ما يقرب من  األول من عام 
8%.  وساعد اندفاع المستثمرين نحو المالذات اآلمنة على 

هذا االرتفاع في ضوء انتشار حالة عدم اليقين.

 وكان من أبرز تلك االضطرابات توتر العالقات بين الواليات 
ضربت  التي  اإلرهابية  الهجمات  وأيًضا  وروسيا،  المتحدة 
االتحاد  من  بريطانيا  خروج  سيطرة  استمرار  وكذلك  أوروبا 
حتى  لفترة  وستمتد  اآلن  حتى  األجواء  على  األوروبي 
انتهاء فترة المفاوضات، وبالطبع الشكوك التي تدور حول 
أجندته  تنفيذ  ترامب على  دونالد  األمريكي  الرئيس  قدرة 

االقتصادية وتحقيق وعوده االنتخابية.

لالرتفاع  الذهب  التي دفعت  العوامل  أيًضا كان من ضمن 
هي الطلب القوي خاصة في الصين والهند، وذلك لُيعوض 
الواليات المتحدة خالل النصف األول  تباطؤ المبيعات في 
من  طًنا   23 حوالي  بشراء  الهنود  قام  حيث  العام،  من 
الذهب في يوم واحد خالل شهر أبريل. وبلغت واردات الهند 
22 مليار  2017 حوالي  من الذهب خالل النصف األول من 

دوالر مقارنة بـ 23 مليار دوالر خالل عام 2016.

وخالل الربع الثاني من العام الجاري توقفت أسعار الذهب 
المخاوف  تالشي  بسبب  وذلك  الشيء  بعض  االرتفاع  عن 
بشأن التوترات الجيوسياسية، كما كان لرفع أسعار الفائدة 
بنسبة  تراجع  حيث  الذهب  على  ملحوظ  تأثير  األمريكية 
0.4%، ومع ذلك فإنه ال يزال مرتفًعا بأكثر من 8% كما ذكرنا 

في النصف األول.

في  ستستمر  الذهب  أسعار  أن  المحللين  بعض  ويرى 
بمزيد  مدعومة  العام  من  الثاني  النصف  خالل  االرتفاع 
من التوترات الجيوسياسية كانت أحدثها تهديدات كوريا 
لترامب  بالنسبة  الرؤية  باإلضافة عدم وضوح  الشمالية، 
2017 استمر  حتى اآلن. وخالل الستة أشهر األولى من 
شهر  في  إال  تراجع  أي  ُيسجل  ولم  ارتفاعه  في  الذهب 
من  متراجًعا  الفائدة  برفع  الفيدرالي  قيام  بعد  يونيو 
دوالر   1296 عند  أشهر   7 مدار  على  مستوياته  أعلى 

لألونصة.

 وخالل النصف الثاني من العام ستتجه أنظار المستثمرين 
لعدد من العوامل والتي قد يكون لها تأثير واضح على 
تحركات المعدن األصفر ومن أهمها استمرار الفيدرالي 
النقدية والبدء  السياسة  األمريكي في سياسة تشديد 
السياسية  لألحداث  سيكون  أيًضا  ميزانيته،  تقليص  في 
خروج  ومفاوضات  المتابعة  في  دور  لها  أوروبا  في 

بريطانيا من االتحاد األوروبي ليست ببعيدة.

وبالنظر على المخطط البياني الشهري للذهب سُنالحظ 
أن  سنالحظ  للذهب  الشهري  المخطط  إلى  بالنظر 
األسعار قد فشلت في تجاوز منطقة مقاومة قوية عند 
الختبار  يعود  نراه  وقد  دوالر   1363/1347 الـ  مستويات 
خط االتجاه الصاعد لنموذج وتد صاعد وفي حالة كسره 
 1118 عند  التالي  الدعم  مستوى  نحو  الذهب  سيتجه 
حركة  ُيحدد  هام  مستوى  بمثابة  سيكون  والذي  دوالر 
الوتد  داخل  االذهب  تحركات  بقاء  أما  األصفر،  المعدن 
قد تدعمه لزيارة منطقة المقاومة من جديد وفي حال 
تجاوزها يفتح الباب لزيارة مستويات الـ 1400 دوالر للمرة 

األولة منذ سبتمبر 2013

الذهب
االضطرابات والتوترات دائًما ما تدعم المعدن األصفر



النفط



النفط
اتفاق خفض اإلنتاج لم يدعم األسعار بالشكل الكافي

وُيوضح الرسم البياني التالي أكبر منتجي النفط 
في العالم بالمليون برميل يومًيا:

جاء أداء النفط الخام ضعيًفا خالل النصف األول من عام 2017 بعد أن وصلت أسعار الخام األمريكي ألعلى مستوياتها 
على مدار ما يزيد عن عامين عند 55.22 دوالر للبرميل فيما وصلت أسعار خام برنت عند 58.36 دوالر، وذلك في أعقاب 
البدء في تنفيذ اتفاق منظمة األوبك مع 11 دولة من خارج المنظمة بداية من شهر يناير بخفض إنتاج أوبك بنحو 1.2 
مليون برميل من 33.8 مليون برميل يومًيا إلى 32.5 مليون برميل. هذا باإلضافة لخفض اإلنتاج من الدول غير األعضاء 

بأوبك بحوالي 600 ألف برميل يومًيا، ليصل إجمالي الخفض حوالي %2 من اإلنتاج العالمي.

ومع ذلك، لم ُيوفر االتفاق الدعم الكافي لألسعار التي استمرت في التراجع إلى أن سجلت أدنى مستوياتها خالل النصف 
للبرميل أدنى مستوياتها منذ أغسطس 2016، وخام برنت إلى 44.34 دوالر متراجًعا  العام عند 42.03 دوالر  األول من 

بحوالي %20 وُيعد ذلك أسوء أداء له في النصف األول من العام منذ عام 1997.

وفي 25 مايو الماضي قررت أوبك مع عدد من الدول غير األعضاء على رأسهم روسيا بتمديد اتفاق خفض اإلنتاج 9 أشهر 
إضافية حتى شهر مارس من عام 2018، في ظل استمرار معاناة األسواق من تخمة المعروض بعد انخفاض األسعار 

ألدنى مستوياتها وانخفاض اإليرادات بشكل حاد خالل الثالث سنوات األخيرة.

وفي ظل هذه المحاوالت إلعادة التوازن لسوق النفط العالمي، أدى ارتفاع األسعار في بداية هذا العام في تحفيز نمو 
صناعة النفط الصخري في الواليات المتحدة األمريكية والتي ال تشارك في اتفاق خفض اإلنتاج. وتواجه هذه االتفاقية 
النفط  إنتاج  ارتفاع سيدفع  الكافي، ألنه مع كل  بالشكل  لالرتفاع  إلى حد كبير وهي عدم دفع األسعار  مشكلة كبيرة 
الصخري لالرتفاع، حيث تعد الواليات المتحدة هي أكبر مستهلك للنفط في العالم، وفي الوقت الحالي تنافس كال من 

السعودية وروسيا في اإلنتاج. 

أكبر منتجي النفط في العالم 
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تفاؤل منظمة األوبك ووكالة الطاقة 
الدولية بشأن سوق النفط

ارتفع إنتاج أوبك في يوليو ألعلى مستوياته في عام 2017 ويعود ذلك لالرتفاع الملحوظ في إنتاج 8 من الدول األعضاء، 
ليصل إجمالي اإلنتاج إلى حوالي 32.9 مليون برميل يومًيا. وجاءت ليبيا على رأس قائمة الدول التي زاد إنتاجها خالل شهر 

يوليو بنحو 154.3 ألف برميل يومًيا.

أشارت أوبك في تقريرها الشهري األخير إلى توقعها نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2017 عند 1.4 مليون 
برميل يومًيا وأن يبلغ متوسط الطلب على النفط حوالي 96.49 مليون برميل، فيما رفعت توقعاتها بنحو طفيف للطلب 

في عام 2018 بمقدار 1.3 مليون برميل وأن يبلغ متوسط االستهالك العالمي حوالي 97.77 مليون برميل يومًيا.

وأعلنت األوبك أن نسبة التزام األعضاء والدول من خارج أوبك في اتفاقية خفض اإلنتاج قد بلغت %94 في شهر يوليو 
األسعار  تحسين  سبيل  في  العالمية  المخزونات  خفض  إلى  يهدف  والذي  االتفاق،  بداية  منذ  األدنى  النسبة  وهي 

واستعادة توازن السوق. وتركت أوبك الباب مفتوًحا أمام احتمالية تمديد جديد لخفض اإلنتاج إلى ما بعد مارس 2018. 

أيًضا، قامت وكالة الطاقة الدولية بتعديل نمو الطلب العالمي لهذا العام لترتفع بنحو 1.5 مليون برميل يومًيا ليصل 
إجمالي االستهالك إلى 97.6 مليون برميل يومًيا، فيما تتوقع أن يتباطأ الطلب في 2018 إلى 1.4 مليون برميل يومًيا 

ليصل الطلب إلى حوالي 99 مليون برميل يومًيا.

ومن جانبها تعهدت المملكة العربية السعودية أكبر منتج للنفط داخل األوبك بخفض صادراتها النفطية لتساعد على 
الدول  التزام  المنظمة ستقوم بمعالجة ضعف مستوى  أن  النفط، وأكدت على  التوازن لسوق  تسريع وتيرة استعادة 
بخفض اإلنتاج لبعض الدول، وُيساهم عدم االلتزام بجانب زيادة الصادرات في انخفاض األسعار. وعلى ذلك، فقد صرح خالد 
يومًيا خالل شهر  برميل  إلى 6.6 مليون  المملكة ستقوم بخفض صادراتها  أن  السعودي  النفط والطاقة  الفالح، وزير 

أغسطس مقابل 7.1 مليون برميل كانت خالل شهر يوليو.

وال تزال عملية استعادة توازن السوق بطيئة إلى حد ما، وأدى استئناف اإلنتاج النيجيري والليبي إلى تعقيد مسألة خطة 
األوبك لخفض اإلنتاج، حيث عاد اإلنتاج النيجيري ألعلى مستوياته على مدار 17 شهًرا بينما تضاعف اإلنتاج الليبي ثالث مرات 

تقريًبا عن العام الماضي.
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إنتاج النفط األمريكي مستمر في االرتفاع

وُيوضح الرسم البياني التالي حجم اإلنتاج األسبوعي للنفط الخام 
في الواليات المتحدة:

يومًيا، ومن  برميل  9.53 مليون  عند   2015 يوليو  أعلى مستوياته منذ  لُيحقق  ارتفاعه  األمريكي  النفط  إنتاج  ُيواصل   
أنه قد يصل  النفط الصخري بشكل أكبر، وتشير توقعات إدارة معلومات الطاقة EIA إلى  إنتاج  أيًضا أن يرتفع  المتوقع 

إنتاج النفط الصخري في أغسطس حوالي 6.1 مليون برميل يومًيا، وأن يتجاوز الـ 9 مليون برميل خالل العام القادم.

ومع االنخفاض المستمر في مخزونات النفط سيدعم ذلك تعزيز معنويات السوق على الرغم من أن التوازن بين العرض 
والطلب على األرجح سيشهد تغيًرا طفيًفا نظًرا للزيادة اإلضافية في مستويات اإلنتاج.

وتشهد أسعار النفط تعافًيا ملحوًظا منذ نهاية شهر يونيو نظًرا لتباطؤ ارتفاع أعداد منصات النفط النشطة في الواليات 
المتحدة، حيث انخفض عدد منصات النفط لألسبوع المنتهي في 25 أغسطس بنحو 4 منصات إلى 759، ومقارنة بالعام 
الماضي فقد ارتفعت بنحو 353 منصة، وذلك تسجل منصات النفط تراجًعا لألسبوع الثاني على التوالي وهو ما يدعم 
ارتفاع أسعار النفط، هذا بجانب إيقاف عمليات التنقيب عن النفط في والية تكساس بسبب إعصار هارفي والذي قد ُيصبح 

أكبر عاصفة تضرب الساحل األمريكي منذ أكثر من 10 سنوات.



وُيوضح الرسم التالي عدد المنصات التي تم إضافتها منذ عام 2016 
حتى آخر أسبوع من شهر أغسطس:



العمالت الرقمية 
و التكنولوجيا المالية



ينبع ارتفاع أسعار البيتكوين من نقطتين رئيسيتين:

1. اهتمام وسائل اإلعالم أو الضجيج حولها.
2. حاالت استخدام جديدة (حيث تمكنت البيتكوين من ملء الفجوة الموجودة في السوق) والذي من شأنه أن يخلق الطلب   

     الطبيعي.

من السهل متابعة اإلعالم والضجيج، فقد حصلت العملة الرقمية على هذا حول العالم، وتزداد في االنتشار على الرغم من 
العوائق المبكرة. وفي األيام األولى لظهور البيتكوين تم تسليط الضوء على الجانب غير القانوني وبالطبع كان ذلك أمر 

غير عادل. وعلى سبيل المثال، لمجرد أن تجار المخدرات كانت العملة المفضلة لديهم هي الدوالر األمريكي في السبعينات 
(وحتى اآلن) ال يعني ذلك أن البنك االحتياطي الفيدرالي هو المسؤول عن مشاكل المخدرات حول العالم، ونفس الشيء 

يحدث مع البيتكوين. وحقيقة أن العملة الرقمية أخذت صدارة العمالت المفضلة للخارجين عن القانون، ال يجعل عليها الذنب. 
وهي نفس الحجة لجرائم اإلنترنت بشكل عام والعمالت الرقمية والتشفير الرقمي على وجه التحديد. حيث ال ُيمكن إلقاء 
اللوم على التكنولوجيا، وحالًيا يتجه اهتمام وسائل اإلعالم للقصص الحقيقية للنمو والدعاية اإليجابية األكثر من السلبية.

حاالت االستخدام الجديدة، حيث أن هناك حاجة حقيقية للبيتكوين في السوق، وهو سبب آخر الرتفاع أسعار البيتكوين. 
وفي كل مرة تستولي البيتكوين على شريحة فريدة من السوق، ويبدو أنها تزداد في قيمتها. وسواء كانت البيتكوين 

تقوم بملء الفراغ فيما يتعلق بحلول الدفع أو القروض الصغيرة إلخ، إال أنه يبدو أن الزيادة في الطلب مستمرة، وهذا 
ُيسبب ارتفاع األسعار.

وبصفة شخصية، أعتقد أنه من المرجح أن يتم حظر البيتكوين أكثر من إضفاء الصبغة القانونية على المستوى الحكومي، ال 
سيما بعد أن تصبح البدائل المنظمة التي ترعاها الحكومة متاحة.

ارتفعت عملة البيتكوين منذ بداية العام بأكثر من %300 وحققت أعلى مســتوياتها تاريخًيا متجاوزة 
مســتويات الـــ 5000 دوالر، كيــف تــرى هــذا االرتفــاع وهــل مــع ارتفــاع الطلــب عليهــا قــد نــرى بعــض 

الحكومات تضفي الطابع القانوني على العملة الرقمية؟ 

العمالت الرقمية الحصان األسود لعام 2017

هرمز فاريار
رئيس قسم المبيعات المؤسساتية 



ــادم  ــن الق ــالذ اآلم ــا الم ــرى فيه ــل ت ــام، وه ــكل ع ــة بش ــالت الرقمي ــتقبل العم ــرى مس ــف ت كي
لألسواق؟ وهل سيكون لتقنينها دور في تهديد النظام المصرفي العالمي؟

عفريت التكنولوجيا قد خرج من زجاجته، فالتكنولوجيا تعد تحدًيا لكل مفهوم لدينا في جميع المجاالت، وهو ما يعني أنه لم 
يتبقى شيء لم تتحداه التكنولوجيا الجديدة. 

ُيعاد تشكيله عن طريق  الحاالت  الجديدة وفي كثير من  التكنولوجيا  العالمي يواجه تحدًيا بسبب  النظام المصرفي  اليزال 
التكنولوجيا. وفي حالة العمالت الرقمية قد تحاول لألسف في إعادة تشكيل النظام األساسي للنظام المصرفي العالمي.

هرمز فاريار
رئيس قسم المبيعات المؤسساتية 



محمد الخضر
الرئيس األقليمي الستراتيجيات األسواق وإدارة المحتوى

التكنولوجيا المالية

التكنولوجيا  المالية وشركات  الخدمات  بين قطاع  الجديد  الرابط  المالية هي قطاع حيوي يعتمد على  التكنولوجيا  صناعة 
الحديثة 

فمع تعدد المنتجات المالية القابلة لالستثمار وازدياد مخرجاتها ودخول منتجات جديدة تماما كالعمالت الرقمية المشفرة، 
ازدادت المخاطر المرافقة للتداول على هذه المنتجات ومتطلبات التداول واالستثمار بها باإلضافة الى الحاجة لبيئة تقنية 
متطورة ومالئمة لظروف التداول الجديدة ومن هنا تأتي أهمية صناعة التكنولوجيا المالية والتي بدأت مؤخرا بالظهور 

على الساحة المالية وبقوة.

تمكن هذه الصناعة الجديدة نسبيا من جذب استثمارات وتمويل فاق ال 18 مليار دوالر خالل العام الماضي فقط هو إشارة 
واضحة على جدية التحديات القادمة في هذا المجال الذي بدا فعال بإعادة رسم خارطة وأسلوب النظام المالي الحديث ان لم 
نقل نسفها لألساليب السابقة تماما فهنالك اليوم شركات مالية وبنوك تعمل وبشكل كامل اونالين بدون أي وجود فعلي 

على األرض. 

ان قيام بعض الدول بتمكين العمالت الرقمية ومنحها شرعية يعطي امال بثورة مالية قريبة مبنية على تقنيات العصر 
الجديد وهذا تماما ما تقوم به شركات التكنولوجيا المالية فليس من المستبعد للنظام المالي الموازي ان يقوم بنهاية 

المطاف باستبدال األنظمة الحالية بشكل كامل.

تعدد االستثمارات المالية بين التقليدي والحديث المبتكر يصب إيجابيا في صالح المستثمر وخصوصا المستثمرين في سوق 
العمالت األجنبية فجميعنا تابع الطفرة اإليجابية في أسعار العمالت المشفرة وخصوصا البتكوين والتي شهدت مستويات 

غير مسبوقة حيث رأيناها مؤخرا عند 6571 دوالر امريكي.

لقد تمكنت شركات التكنولوجيا المالية من الدخول الى معظم الدول واالستحواذ على حصة سوقية كبيرة باعتمادها على 
االبتكارات الثورية والحلول الجديدة ملبية بذلك حاجات الجيل الجديد الشاب الذي سيكون فعليا المستهلك القادم لخدمات 

صناعة التكنولوجيا المالية.

نالحــظ ازدهــار صناعــة التكنولوجيــا الماليــة علــى مــدار الســنوات الماضيــة، حيــث اســتقبلت حوالــي 
18 مليــار دوالر مــن االســتثمارات خــالل العــام الماضــي فقــط، برأيــك كيــف يؤثــر ذلــك االزدهــار علــى 

المستثمر بشكل عام وفي سوق العمالت األجنبية بشكل خاص؟ 



توقعات المنظمات الدولية لالقتصاد العالمي



Year over Year

Estimate            Projections 

Q4 over 04 2/

World Output

Advanced Economies 

United States

Euro Area

Germany

France

Italy

Spain

Japan

United Kingdom

Canada

China

2016 2017 2018

3.2 3.5 3.7

2.0 1.9 1.9

2.0 2.0 2.3

1.8 1.9 1.7

1.2 1.7 1.5

1.1 1.1 1.0

3.0 3.0 2.1

1.9 1.4 1.4

2.0 2.3 2.0

6.8 6.4 6.4

1.6 1.2 0.5

2016 2017 20182015

3.2 3.5 3.63.4

1.7 2.0 1.92.1

1.6 2.1 2.12.6

1.8 1.9 1.72.0

1.2 1.5 1.71.1

0.9 1.3 1.00.8

3.2 3.1 2.43.2

1.8 1.7 1.52.2

1.5 2.5 1.90.9

6.9 6.7 6.7 6.4

1.0 1.3 0.61.1

2017 2018

0.0 0.0

0.0 -0.1

-0.2 -0.4

0.2 0.1

0.1 0.1

0.5 0.2

0.5 0.3

-0.3 0.0

0.6 -0.1

0.1 0.2

0.1 0.0

Difference from April 2017

WEO Projection 1/ Estimate         Projections 

يتوقع صندوق النقد الدولي أن تتسارع وتيرة نمو النشاط 
المتقدمة  االقتصادات  في   2017 عام  خالل  االقتصادي 
بنسبة %2 واالقتصادات الناشئة والنامية بنسبة %4.6 وأن 
عام  لتوقعات  بالنسبة  أما   .3.5% العالمي  النمو  ُيحقق 
االقتصادات  تحقق  أن  الدولي  النقد  صندوق  يرى   2018
المتقدمة نمًوا بنسبة %1.9 واالقتصادات الناشئة والنامية 
إلى   2018 في  إجماال  العالمي  النمو  نسبة  لتصل   4.8%

.3.6%

االقتصادي  النمو  أن  على  الدولي  النقد  صندوق  وأكد 
العالمي حقق نتائج افضل من التوقعات خالل الربع األول 
تشير  الثاني  للربع  األولية  المؤشرات  أن  كما   2017 من 

باستمرار تحسن النمو االقتصادي العالمي.

وطبيعة  توقيت  بشأن  اليقين  عدم  حالة  ساهمت  وقد 
التغييرات في السياسة المالية األمريكية إلى حد كبير في 
مراجعة النمو للواليات المتحدة األمريكية بنحو متراجع من 

%2.3 إلى %2.1 في 2017 ومن %2.5 إلى %2.1 في 2018.

بنحو متراجع  المتحدة  للمملكة  النمو  تم مراجعة  كذلك، 
لعام 2017. في الوقت الذي تم مراجعة النمو لعام 2017 
ذلك  في  بما  اليورو  منطقة  دول  من  لعدد  مرتفع  بنحو 
فرنسا وألمانيا وايطاليا وأسبانيا حيث كان النمو أعلى من 
التوقعات خالل الربع األول من العام الحالي. وفي اليابان، 
ساهم االستهالك الخاص واالستثمار والصادرات في دعم 

النمو خالل الربع األول من 2017.

أما الصين فيتوقع صندوق النقد الدولي أن يستقر نمو االقتصاد 
يتباطئ  وأن   2016 عن  تغيير  دون   2017 عام  في   6.7% عند 
بشكل طفيف في عام 2018 إلى %6.4. وقد تم مراجعة توقعات 
بجانب  المتعلقة  في  اإلصالحات  نتيجة  مرتفع  بنحو   2017 عام 
العرض بما في ذلك الجهود للحد من الطاقة الزائدة في القطاع 

الصناعي.

االقتصادات  في  التضخم  أن  إلى  الدولي  النقد  صندوق  وأشار 
المتقدمة ال يزال ضعيفا وأدنى من األهداف المحددة كما أنها 
مثل  الناشئة  االقتصادات  من  العديد  في  االنخفاض  في  آخذة 
البرازيل والهند وروسيا. وأن تشديد السياسة النقدية في بعض 
إلى  المتحدة قد يؤدي  الواليات  المتقدمة وخاصة  االقتصادات 

تشديد أسرع مما كان متوقعا لألوضاع المالية العالمية.

إال أنه أشار إلى وجود عدد من المخاطر التي تحيط تطلعات النمو 
االقتصادي العالمي وأكد على أنها ال تزال متوازنة على المدى 

القصير لكنها تميل نحو السلبية على المدى المتوسط. 

بشأن  اليقين  عدم  استمرار  هي  المخاطر  هذه  أبرز  وكانت 
األمريكية  المالية  السياسات  خاصة  طويلة  لفترة  السياسات 
التي من الصعب أن يتم التنبؤ بها باإلضافة إلى مفاوضات خروج 
بريطانيا من االتحاد األوروبي. أيًضا، التوترات المالية في الصين 
والنمو االئتماني المفرط الذي ُيهدد النمو االقتصادي وانتقال 

تداعياته السلبية لدول أخرى.

كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى السياسات االنغالقية 
والحمائية التي تعوق اإلصالحات وتأثيرها على األسر منخفضة 
الدخل. أيًضا من ضمن المخاطر المعوقات التي تفرضها التوترات 

السياسية المتصاعدة.

صندوق النقد الدولي



البنك الدولي

Estimate                Projections 
Percentage point differences from 

January 2017 projections

World 
Advanced Economies 

United States

Euro Area

Japan

Emerging Market and Developing  Economies (EMDE)

China

20152014

2.72.8

2.11.9

2.62.4

2.01.2

1.10.3

3.64.3

6.97.3

20172016

2.72.4

1.61.7

2.11.6

1.71.8

1.51.0

4.13.5

6.56.7

20192018

2.92.9

1.71.8

1.92.2

1.51.5

0.61.0

4.74.5

6.36.3

20172016

0.00.1

0.10.1

-0.10.0

0.20.2

0.60.0

-0.10.1

0.00.0

20192018

0.00.0

0.00.0

0.00.1

0.10.1

0.20.2

0.0-0.1

0.00.0

Table 1.1 Real GDP1

(percent change from previous year)

يتوقع البنك الدولي أن ينتعش النمو االقتصادي العالمي في عام 2017 إلى %2.7 و بنسبة %2.9 في عامي 2018 و 2019 
وذلك كنتيجة النتعاش الصناعات التحويلية والتجارة وتحسن ثقة األسواق في األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية.

ويتوقع البنك أن تسجل االقتصادات المتقدمة وتيرة نمو متسارعة تصل إلى %1.9 في 2017، فيما يرى األسواق الصاعدة 
واالقتصادات النامية قد يصل معدل نموها في 2017 إلى %4.1 مقارنة بعام 2016 التي سجلت فيها %3.5 ، بينما من 
المتوقع أن تنمو بمتوسط %4.6 خالل العامين 2018 و 2019 مدفوعة بتقلص المعوقات في الدول المصدرة للسلع 

األساسية والنمو القوي للدول المستوردة لهذه السلع.

وحدد البنك الدولي عدة مخاطر قد تثقل كاهل تطلعات النمو االقتصادي العالمي، حيث قد تعوق القيود التجارية الجديدة 
تعافي التجارة العالمية كما ُيمكن لحالة عدم البقين بشأن السياسات أن تضعف من ثقة األسواق وبالتالي االستثمارات، 

ومن جهة أخرى قد يؤدي عودة وتيرة السياسات النقدية إلى طبيعتها لحدوث اضطرابات مالية، وعلى المدى الطويل مع 
استمرار ضعف معدالت اإلنتاجية واالستثمارات سيكون أثر ذلك سلبًيا على تطلعات النمو العالمي.

أيًضا من األمور التي تم التركيز عليها من قبل البنك الدولي هي زيادة أعباء الديون في االقتصادات النامية ومع أي زيادة 
مفاجئة في أسعار الفائدة قد يؤدي ذلك لحدوث أضرار كبيرة. وفي ظل االطمئنان ببداية تعافي التجارة العالمية حيث ارتفع 
معدل نمو التجارة العالمية إلى %4 من المستوى المتدني الذي وصل إليه بعد األزمة المالية العالمية عند %2.5، إال أن األمر 

المقلق هو ضعف االستثمارات.



World1

 
United States

Euro Area1

   Germany 

   France 
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Japan

Canada 

United Kingdon

China

India2

Brazil 

2015

3.1

-3.8

2.6

1.5

1.5
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1.1

0.9
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1.0
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Year on year, %

تحت عنوان الوضع االقتصادي أفضل ولكنه ليس جيًدا بما فيه الكفاية تتوقع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أن يتعافى 
االقتصاد العالمي بنحو متوسط وأنه على الطريق لتحقيق أسرع نمو له في غضون ستة أعوام ولكنها حذرت من أن الدول 
في حاجة لتحقيق األفضل. وتوقعت المنظمة أن ُيحقق االقتصاد العالمي نمًوا بنسبة %3.5 في عام 2017 وبنسبة %3.6 في 

عام 2018 مع تزايد الثقة و تعافي االستثمارات والتجارة.

وبالرغم من أن المنظمة قد رفعت توقعاتها للنمو اللقتصادي العالمي في 2017 إال أنها قامت بخفض تقديراتها للواليات 
المتحدة األمريكية إلى %2.1  من %2.4هذا العام وإلى %2.4 من %2.8في 2018، ويعود ذلك إلى الخفض نتيجة للتأخر في 

خطط الرئيس األمريكي دونالد ترامب بشأن تخفيض الضرائب واإلنفاق على البنية التحتية.

ارتفاع  وُيعزز  2018 من 1.6%  و   2017 إلى %1.8 خالل  اليورو  لمنطقة  توقعاتها  برفع  المنظمة  نفسه قامت  الوقت  وفي 
التوقعات القتصاد منطقة اليورو النمو القوي أللمانيا أكبر االقتصادات األوروبية.

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية



النظرة الفنية:
EURUSDاليورو دوالر

اسم المنتج           اشارة الصعود        اشارة الهبوط         الملخص          

الهدف فى حالة تحقيق شرط الصعود 
1.26 – 1.2180

الهدف فى حالة تحقيق شرط الهبوط  
1.1450 ثم 1.12-

كسر حاجز دعم 
1.1660

الثبات أعلى 
1.1660

اليورو دوالر
EURUSD 

الدعوم                    

المقاومات              

1.0800 – 1.12 – 1.1450 – 1.1660

 1.27 – 1.26 – 1.2180



اسم المنتج           اشارة الصعود        اشارة الهبوط         الملخص          

الهدف فى حالة تحقيق شرط الصعود 
 1.3850-1.34

الهدف فى حالة تحقيق شرط الهبوط 
1.21 – 1.2580

كسر حاجز دعم 
1.3000

 الثبات أعلى
1.3000

اإلسترلينى دوالر  
GBPUSD

الدعوم                    

المقاومات              

1.21 – 1.2580 – 1.30

1.3850  - 1.34

اإلسترلينى دوالر 
GBPUSD 



اسم المنتج           اشارة الصعود        اشارة الهبوط         الملخص          

الهدف فى حالة تحقيق شرط الصعود 
123 - 118.50

الهدف فى حالة تحقيق شرط الهبوط  
100

كسر حاجز دعم 
108

اختراق أعلى 
 114.50

الدوالر ين 
USDJPY

الدعوم                    

المقاومات              

 100 – 104.50 – 108

 114.50 – 113 – 111.80 

الدوالر ين
USDJPY 



اسم المنتج           اشارة الصعود        اشارة الهبوط         الملخص          

الهدف فى حالة تحقيق شرط الصعود 
1.34 – 1.30

الهدف فى حالة تحقيق شرط الهبوط  
 1.1275 – 1.2050

الثبات أسفل 
 1.2450

معاودة الصعود 
أعلى 1.2775

الدوالر كندى 
USDCAD

الدعوم                    

المقاومات              

1.1275 – 1.1250

1.34 -  1.30 - 1.2775

الدوالر كندى
USDCAD 



النفط 
USOIL

اسم المنتج           اشارة الصعود        اشارة الهبوط         الملخص          

الهدف فى حالة تحقيق شرط الصعود  
62 ثم 75 ثم 85.50

الهدف فى حالة تحقيق شرط الهبوط 
42 ثم 37 

طالما أسفل 55.50 
فهو مرجح للهبوط 
وتتأكد بكسر 45.50 

واألكثر 42

أختراق مقاومة 
55.50

النفط  
USOIL  

الدعوم                    

المقاومات              

 42 – 45.50 – 49

 75 – 62 – 55.50 – 52.50



ً

أي تحليل أو رأي أو تعليق أو أي مادة قائمة على األبحاث الواردة في هذا التقرير يتم توفيرها فقط 
ألغراض تعليمية و لتزويدكم بالمعلومات، وليس الهدف منها تقديم أي توصية أو دعوة للبيع والشراء 
تحت أي ظرف من الظروف. يتوجب عليك دائما الحصول على مشورة مستقلة في حال شعورك بالتردد 

بمدى مالئمتك للمضاربة في أي سوق وعدم قدرتك على تحمل المخاطر المرتبطة بها.

ان العمالت و العقود مقابل الفروقات هي منتجات تخضع لنظام 
الهامش و قد تعرض المستثمر الى خسائر تتجاوز االيداعات. ان 

التداول في هذه المنتجات قد ال يناسب جميع المستثمرين، لذا 
يرجى التأكد من انك على فهم كامل للمخاطر و الحصول على 

مشورة مستقلة عند اللزوم.

EC2A 2BB ،69 شارع ولسن، لندن
support@equiti.com

+44 203 519 2657




