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 أبرز النقاط

 سنوات ألقل  01عائد سندات الخزانة األمريكية ألجل انخفاض تراجع األسهم و الذي انعكس فياضطراب األسواق المالية في أغسطس

  .أعوام وسط تصاعد مخاوف الحرب التجارية وتباطؤ النمو العالمي 3ألول مرة منذ  %0.1من 

 ع االستهالكي في مقابل ضعف بيانات القطاع الصناعي وسط تصاعد زخم نمو القطا اراستمر مع تباين مؤشرات نمو االقتصاد األمريكي

 .الضغوط على الفيدرالي األمريكي لخفض الفائدة خالل الشهر الحالي

 نوفمبرفي  برنامج التيسير الكميإطالق عادة وإالمركزي األوروبي سياسة نقدية توسعية في سبتمبر بخفض أسعار الفائدة  عتماد البنكا، 

 .ملف انفصال المملكة المتحدة عن االتحاد األوروبيبشأن تزامنا مع تصاعد االضطرابات السياسة في بريطانيا 

 االقتصادي الموجز
9110 سبتمبر I   00  إدارة البحوث االقتصادية  

استمرت التوترات الناجمة عن تصاعد الحرب التجارية في ظل إعالن 

الواليات المتحدة والصين عن زيادة جديدة في الرسوم الجمركية، إلى 

جانب المخاوف المتزايدة بشأن النمو العالمي، مما أدى إلى اضطراب 

األسواق المالية في أغسطس. إذ انخفضت مؤشرات األسواق الرئيسية 

خالل الشهر وسط تقلبات عنيفة.  %1-0تراوحت ما بين لألسهم حيث 

وشهدت أسواق السندات تحركات أوسع، حيث انخفض عائد سندات 

نقطة أساس إلى أقل  11الخزانة األمريكية ألجل عشر سنوات بأكثر من 

في ظل توقعات تشير إلى استمرار االحتياطي الفيدرالي  %0.1من 

في خفض أسعار  –كزية األخرى الذي تتبعه البنوك المر -األمريكي 

الفائدة لمواجهة حالة عدم اليقين. كما لم تنجو أسواق النفط من 

على  %7االضطرابات، حيث هبطت أسعار مزيج خام برنت بنسبة 

تخمة ان خلفية حالة التشاؤم بشأن افاق الطلب، هذا باإلضافة إلى 

في  على الرغم من امتثال دول المنظمة ةما تزال موجود المعروض

 خفض انتاجها بنسب أكثر من المستويات المستهدفة.

 قطاع الصناعات التحويلية األمريكي يدخل منطقة االنكماش

استمر االقتصاد األمريكي في إظهار إشارات متباينة، إذ أشارت إلى 

وجود اضطرابات في قطاع الصناعات التحويلية مقابل بيانات القطاع 

جيد للغاية. فعلى سبيل المثال، بلغت  االستهالكي التي ال تزال في وضع

نقطة في  11.3قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع 

أغسطس فيما يعد أدنى مستوياته المسجلة منذ عقد من الزمن نتيجة 

لتدهور الطلب على السيارات وتراجع طلبيات التصدير على خلفية 

لجمركية. من جهة التوترات الناتجة عن الحرب التجارية ورفع الرسوم ا

أخرى، أظهر مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد 

( إشارة صريحة على انكماش نشاط القطاع ISMإدارة التوريدات )

(. وعلى الرغم من ذلك، ارتفع اإلنفاق االستهالكي بنسبة 0)رسم بياني 

على أساس سنوي في يوليو، كما أن مستويات الثقة ما زالت  1.0%

مدعومة بقوة سوق العمل. كما كانت هناك أيضاً أنباء متفائلة حول قوية 

والتي  1109البيانات المعدلة للحسابات القومية للربع الثاني من العام 

على  %1.7أظهرت ارتفاعاً في نمو مؤشر االستهالك الشخصي إلى 

مقابل الربع السابق، بالرغم من تخفيض  %1.3أساس سنوي، وحوالي 

. ونظراً ألن %1.1إلى  %1.0اتج المحلي اإلجمالي من معدل نمو الن

من  %71يمثل وبوضع جيد  ما زال يتمتعالذي  اإلنفاق االستهالكي

االقتصاد، فمن غير المتوقع حتى اآلن أن يتباطأ نمو الناتج المحلي 

اإلجمالي بشدة في الربع الثالث من العام، حيث يتوقع ان يتراوح ما بين 

0.1 - 1.1%. 

 استقصاءات النشاط التجاري: 0الرسم البياني 

 = ال تغيير( 11)

 

 Refinitivالمصدر: 
 

إال أن التحدي الذي يواجه االحتياطي الفيدرالي أصبح أكثر صعوبة. 

نقطة أساس في شهر يوليو،  11فبعد خفض أسعار الفائدة بمقدار 
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يتعرض الفيدرالي لضغوط من كل من األسواق المالية والرئيس ترامب 

التباع سياسات نقدية توسعية خالل األشهر المقبلة وان ينجح في "استباق 

االحداث " قبل تباطؤ االقتصاد في المستقبل وكذلك معالجة التضخم 

على أساس  %0.1المنخفض والذي بقي ثابتاً خالل شهر يوليو بنسبة 

سب مؤشر االنفاق االستهالكي الشخصي األساسي )رسم بياني سنوي، ح

(. إال ان آخر محضر اجتماع لمجلس االحتياطي الفيدرالي أظهر أن 1

أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة انقسمت آراؤهم حول قرار 

ومن  .ةتباينإلى البيانات الم اً نظر، خفض الفائدة في شهر يوليو الماضي

نى أسواق العقود اآلجلة نظرة متشائمة، حيث تتجه في جهة اخرى، تتب

الوقت الحالي إلى تسعير خفض سعر الفائدة بمنتصف شهر سبتمبر، 

لخفضها مرة أخرى قبيل نهاية العام. علماً بأن  %91واحتماالت تقارب 

سياسة االحتياطي الفيدرالي سوف تتأثر بقدرة الواليات المتحدة والصين 

التجارية، وهو األمر الذي يبدو صعباً على الرغم على نزع فتيل الحرب 

من إعالن الطرفين عن عودتهما إلى طاولة المحادثات الرسمية خالل 

 األسابيع المقبلة.

 في الواليات المتحدة األمريكيةالتضخم : 1الرسم البياني 

 (على أساس سنوي %)

 

 Refinitivالمصدر: 
 

المركزي األوروبي يدرس تعديل  تباطؤ االقتصاد األوروبي و البنك

 التضخم المستهدف

ما يزال االقتصاد األوروبي معرضاً بصفة خاصة لتسجيل معدالت نمو 

أضعف من المستويات العالمية. حيث تراجعت مبيعات التجزئة في 

االقتصاد األلماني بنسبة أكبر من المتوقع، على أساس شهري، في يوليو 

البطالة في أغسطس، مما زاد من ، في حين ارتفعت %1.1بنسبة 

المخاوف حول تأثير مواطن الضعف الخارجية على االقتصاد المحلي. 

ومن الجدير ذكره بأن االقتصاد األلماني يعد من أهم االقتصادات 

من الناتج المحلي اإلجمالي لمنطقة  %31االوروبية إذ يمثل حوالي 

الناتج المحلي  اليورو ويتميز باعتماده على الصادرات. كما تراجع

اإلجمالي في الربع الثاني، وقد يستمر التراجع في الربع الثالث مما قد 

يضع االقتصاد األلماني في منطقة الركود. أما بالنسبة لنمو اقتصاد 

على أساس ربعي فقط في الربع  %1.1منطقة اليورو، الذي تباطأ إلى 

 في العام الحالي. %0الثاني من العام، فقد يرتفع بنسبة أعلى قليالً من 

المركزي األوروبي سياسة نقدية اعتمد البنك  وفي ظل هذه الظروف،

أكثر مرونة في منتصف سبتمبر بخفض سعر الفائدة الحالي على الودائع 

 11بقيمة إعادة برنامج شراء األصول و ،%1.1-إلى  %1.1- من

ً ابتداًء من شهر نوفمبر  مستمراً . إال أن هناك جدالً مليار يورو شهريا

فعالية توقيت والبنك المركزي األوروبي حول  بعض أعضاءبين 

الحوافز الجديدة، بما في ذلك االختالالت المالية الناجمة عن أسعار 

، والتي من المقرر كريستين الجاردتتخذ من المرجح أن والفائدة السلبية. 

أن تحل محل رئيس البنك المركزي األوروبي الحالي ماريو دراجي في 

وفي نفس األول من نوفمبر، موقفاً داعماً للسياسة النقدية التيسيرية، 

الحكومات األوروبية إلى بذل المزيد من الجهد من أجل الوقت دعت 

 تبني سياسات مالية تعمل على  تحفيز النمو.

ملكة المتحدة، قفد اتخذ ملف انفصال المملكة المتحدة عن أما في الم

االتحاد األوروبي منعطفاً جديداً بقيام رئيس الوزراء الجديد بوريس 

جونسون، الذي يتطلع إلى تعزيز موقفه التفاوضي مع االتحاد 

األوروبي، بتعطيل أعمال البرلمان لمدة خمسة أسابيع بدءاً من منتصف 

قف المعارضة لتهديداته بانفصال المملكة المتحدة سبتمبر للحد من الموا

قر أعن االتحاد األوروبي دون اتفاق بنهاية أكتوبر. إال أن البرلمان 

لمنع االنفصال "بدون اتفاق"، األمر الذي سيجبر  ةمزالال التشريعات

جونسون على مطالبة االتحاد األوروبي بتمديد جديد لمدة ثالثة أشهر 

قد ، يبدو أن اجراء انتخابات عامة فضه لذلكر على األقل. وفي ظل

حتمياً في الوقت الحالي، والتي قد ال تكون نتيجتها حاسمة للفصل يكون 

في انفصال المملكة المتحدة عن االتحاد األوروبي خاصة في حال 

أسفرت صناديق االقتراع عن حكومة أقلية مع االلتزام بإجراء استفتاء 

ن في اإلضرار باالقتصاد البريطاني، حيث ثاٍن. وتستمر حالة عدم اليقي

تراجعت طلبات البناء والتشييد خالل شهر أغسطس بأسرع وتيرة 

سنوات، ووصل الجنيه اإلسترليني إلى أدنى مستوياته  01تشهدها منذ 

 (.3دوالر في أغسطس )رسم بياني  0.10عاماً عند  31المسجلة في 

 البريطانيسعر صرف الجنيه : 3الرسم البياني 

)الجنيه البريطاني مقابل الدوالر(      

 

 Refinitivالمصدر: 
 

 نمو االقتصاد الياباني يفوق التوقعات، رغم التباطؤ

على أساس سنوي في  %1.1تباطأ النمو االقتصادي في اليابان من 

في الربع الثاني، متخطياً  %0.1الربع األول من العام الحالي إلى 

التوقعات حول تسجيله تراجعاً أكبر، حيث ساهمت زيادة اإلنفاق 

الرأسمالي في تعويض تأثير الضعف المستمر في القطاع الخارجي 

لنمو القوي بالربع الثاني إلى تصاعد إمكانية رفع (. وأدى ا1)رسم بياني 
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والمخطط تطبيقها في  %01إلى  %1قيمة الضريبة االستهالكية من 

أكتوبر. ويتوقع المحللون انكماش الناتج المحلي اإلجمالي في الربع 

الثالث إذا تم تطبيق زيادة الضرائب التي تأخرت كثيراً، حيث تتفاقم 

ارجي والتي تضاعفت اثارها نتيجة لضعف الضغوط من قبل القطاع الخ

معدالت نمو االستهالك. وفي ذات الوقت، قام بنك اليابان بتخفيض 

برنامج شراء السندات بوتيرة تعد األكبر منذ اطالقه لسياسة التحكم في 

، وذلك بعد أن دفع االقبال على شراء 1101منحنى العائد في العام 

ستوياتها القياسية. ويخطط المركزي السندات بالعوائد لتقترب من أدنى م

الياباني في الوقت الحاضر لشراء سندات ألجل عشر سنوات بما يتراوح 

مليار ين ياباني في سبتمبر، مقابل شراء ما بين  111إلى  111ما بين 

 مليار ين في أغسطس. 111إلى  311

 الناتج المحلي اإلجمالي الياباني: 1الرسم البياني 

 ربعي، محول للسنوي(على أساس )% 

 

 أوائل أغسطس تخصاألخير  البيانات مالحظة:،         Refinitivالمصدر: 
 

 انخفاض اليوان وسط تصاعد التوترات التجارية ومخاوف النمو

وفًقا ألحدث البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات الرسمي، 

( 19.1ظل نشاط المصانع الصينية في منطقة االنكماش في أغسطس )

وذلك في ظل الضعف المستمر للعوامل المحلية إضافة إلى تصاعد 

الضغوط التي تدفع في اتجاه تراجع القطاع الخارجي. وعلى الرغم من 

ات التحويلية للقطاع الخاص بما يشير إلى نمو ارتفاع مؤشر الصناع

( إال أن طلبيات التصدير قد واصلت 11.1أنشطته في أغسطس )

تراجعها. وفي ظل اإلشارات الدالة على استمرار تدهور األوضاع 

االقتصادية، خفض البنك المركزي الصيني تكاليف اقتراض الشركات 

لنمو. وإذا استمر تصاعد في إطار مساعيه لتحفيز االستثمارات وتعزيز ا

التوترات التجارية مع الواليات المتحدة، فقد نشهد المزيد من التدابير 

الصينية الداعمة للنمو خالل األشهر المقبلة. وفي ذات الوقت، واصل 

يوان مقابل دوالر أمريكي  7اليوان الصيني سلسلة تراجعاته متجاوزاً 

عاماً، حيث بلغ في  00واحد خالل شهر أغسطس للمرة األولى منذ 

 يوان في يوليو. 1.11يوان مقابل  7.11المتوسط 

 تراجع أسعار النفط مجدداً على خلفية مخاوف الحرب التجارية

ال تزال المخاوف بشأن التوقعات االقتصادية العالمية تؤثر على أسعار 

في أغسطس  %7.3النفط. حيث تراجع سعر مزيج خام برنت بنسبة 

دوالراً للبرميل فيما يعد  11.1لينهي تداوالت الشهر مغلقاً عند مستوى 

)رسم بياني  %00.1أكبر انخفاض شهري منذ تراجعه في مايو بنسبة 

لرغم من النمو القوي الذي سجله مزيج خام برنت بارتفاعه (. وعلى ا1

 %09منذ بداية العام حتى تاريخه، إال أنه فقد حوالي  %01بنسبة 

 1109تقريباً من قيمته تقريباً بالمقارنة مع ذروة ارتفاعاته خالل 

دوالراً للبرميل. وقد أدى  71وتسجيل مستويات قياسية في أبريل بلغت 

مريكية التخاذ إجراءات حمائية والدخول في جوالت لجوء اإلدارة األ

متواصلة من تصعيد الرسوم الجمركية المتبادلة مع الصين والتي كانت 

اخرها قيام الصين بفرض رسوم جمركية على نطاق واسع من البضائع 

األمريكية بما في ذلك النفط، إلى الضغط على نمو االقتصاد العالمي إلى 

ثير سلبي على الطلب على النفط ومن ثم تراجع حد كبير، وما له من تأ

األسعار. كما أدى ضعف اآلفاق االقتصادية إلى قيام الوكالة الدولية 

 1109للطاقة بخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام 

ألف برميل يومياً ليصل  011للمرة الثالثة هذا العام في أغسطس بواقع 

ليون برميل يومياً. وفي ذات الوقت، أدت م 0.0إلى  التخفيض جماليإ

المخاوف بشأن تراجع الطلب، باإلضافة إلى ارتفاع إنتاج الواليات 

مليون  01.1ألف برميل يومياً ليصل إلى  111المتحدة من النفط )+

( إلى تقويض جهود األوبك وحلفائها للحد 1109برميل يومياً في العام 

اكمة وذلك على الرغم من من المعروض وتخفيض المخزونات المتر

 في يوليو(. %010معدالت االلتزام الفائقة للدول األعضاء )

 سعر نفط برنت الخام: 1الرسم البياني 

 )دوالر للبرميل ، نهاية الشهر(

 

 Refinitivالمصدر: 
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 تطورات اقتصاديات الخليج

في تحسنت مؤشرات اإلنفاق االستهالكي في السعودية خالل شهر يوليو 

على  %01.7ظل ارتفاع المعامالت التي تمت من خالل نقاط البيع )+ 

أساس سنوي( إال ان ائتمان القطاع الخاص قد سجل تباطؤاً للشهر الثاني 

(. وفي المقابل، ارتفع معدل نمو %3.1على التوالي في يوليو )+ 

اإلقراض في اإلمارات إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ أكثر من عامين 

في يوليو على خلفية النمو القوي لالئتمان الممنوح للقطاع  %1.0بة بنس

العام. ومن جهة أخرى، واصلت أسعار العقارات السكنية في دبي 

(. وانخفض مؤشر مديري المشتريات في % 1.1-تراجعها في يوليو )

نقطة في  10.1اإلمارات إلى أدنى مستوياته منذ عدة سنوات وبلغ 

ت، تراجع مؤشر بنك الكويت الوطني لإلنفاق أغسطس. أما في الكوي

على أساس سنوي في أغسطس،  %1.7االستهالكي بشكل طفيف إلى 

إال انه ال يزال مرتفعاً مقارنة بمستوياته المسجلة في وقت سابق من 

العام وذلك بدعم من قيام بنك الكويت المركزي بتخفيف قيود اإلقراض 

سلطات العمانية عن تراجع عجز في ديسمبر الماضي. وأخيراً، أعلنت ال

الموازنة إلى النصف فيما يعد أدنى مستوياته منذ خمسة أعوام حيث بلغ 

. وقد ساهم 1109مليون لاير عماني في النصف األول من العام  110

على  %00.1ارتفاع عائدات النفط والغاز وضريبة الشركات )+ 

-لنفقات )أساس سنوي( في تعزيز إيرادات الدولة، كما انخفضت ا

( بسبب تراجع االنفاق االستثماري، في حين لم تشهد النفقات 1.1%

 الجارية تغيراً يذكر.
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