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 أبرز النقاط

  في ظل مساهمة  %5-3استمرار األداء الجيد لألسواق المالية في شهر نوفمبر وارتفاع مؤشرات األسهم األمريكية بنسبة تراوحت ما بين

رغم تذبذب التقدم المحرز على صعيد ابرام اتفاقية  ،المتعلقة بتوقعات النمو العالميالبيانات االقتصادية اإليجابية في الحد من المخاوف 

 .بين الواليات المتحدة والصينتجارية 

  مع وجود بعض المؤشرات على تحسن قطاعي  %1.2تعديل توقعات نمو الناتج المحلي اإلجمالي األمريكي للربع الثالث ورفعها إلى

 .اإلسكان والصناعات التحويلية، مع تبني الرئيس ترامب موقًف أكثر  تشدداً على صعيد التجارة

 ركود، إال أنه من المستبعد أن من الالي األلماني بشكل غير متوقع في الربع الثالث، متجنباً الدخول في حالة ارتفاع الناتج المحلي اإلجم

ديسمبر في إطار سعيه  21في حين يتطلع رئيس الوزراء البريطاني جونسون إلى الفوز بأغلبية برلمانية في انتخابات  ،اً يشهد انتعاشاً قوي

 .لمملكة المتحدة عن االتحاد األوروبيللمضي قدماً في صفقة انفصال ا

  

انحسار النظرة التشاؤمية حيال آفاق النمو رغم حالة عدم 
اليقين بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري بين الواليات 

 المتحدة والصين

 االقتصادي الموجز
9102 ديسمبر I   9  إدارة البحوث االقتصادية  

الماضي، إذ ارتفعت  اداًء قوياً في شهر نوفمبر شهدت األسواق المالية

 %5-3ئيسية بنسبة تراوحت ما بين مؤشرات األسهم األمريكية الر

في اعقاب فصل  سنوات 20ات سندات الخزانة ألجل وتعافت عائد

وعلى الرغم من التقلب في التقدم  .%2.1حول مستوى الصيف 

المحرز من "المرحلة األولى" من اتفاقية التجارة بين الواليات المتحدة 

والتي أصابها الجمود في أوائل ديسمبر، إال أن حالة التشاؤم  ،والصين

حيال توقعات النمو تراجعت في ظل المؤشرات اإليجابية، بصفة عامة، 

ات االستقصائية لألنشطة االقتصادية ورفع توقعات على صعيد المسوح

الحالي الناتج المحلي اإلجمالي األمريكي في الربع الثالث من العام 

باإلضافة إلى األنباء التي أشارت إلى تجنب ألمانيا الدخول في حالة من 

دوالًرا  00الركود. كما ارتفعت أسعار مزيج خام برنت متخطية حاجز 

على  ،إلى حد ما ،من استمرار المعنويات السلبية للبرميل على الرغم

خلفية ضعف المقومات الرئيسية آلفاق النمو مع االقتراب من بداية العام 

، هذا باإلضافة إلى حالة عدم اليقين تجاه سياسات مجموعة 1010

 األوبك وحلفائها.

رفع توقعات نمو الناتج المحلي اإلجمالي األمريكي في الربع الثالث 

 ع حالة التشاؤموتراج

شهد التقدير الثاني للناتج المحلي اإلجمالي األمريكي للربع الثالث من 

اً. سابق %2.9سنوياً مقابل  %1.2ارتفاع معدل النمو إلى  1029العام 

المسجلة في الربع  %1.0فوق نسبة  وأدى ذلك إلى رفع معدل النمو

طؤ. أما على الثاني، مما ساهم في الحد من المخاوف المتعلقة بالتبا

من حجم  %00الذي يمثل حوالي  -صعيد نمو اإلنفاق االستهالكي 

في حين  %1.9فقد استقر عند مستوى جيد بلغت نسبته  –االقتصاد 

 ،أقل بكثير مما كان متوقعاً  ،سجل االستثمار الخاص انخفاضاً هامشياً 

سابقاً( بفضل بناء المراكز في األسهم  %2.5-) %0.2-بنسبة 

للربع الرابع إلى  تشير تقديرات االنية. و(2)الرسم البياني  األمريكية

ليصل بذلك  %2.5و %0.1تباطؤ النمو إلى نطاق يتراوح ما بين 

فيما يعتبر أداًء جيداً في  - %1.3إلى مستوى  1029معدل النمو للعام 

الفائدة مقابل مستويات أسعار ظل الحرب التجارية مع الصين، وارتفاع 

العام الماضي وتالشى تأثير سياسات التحفيز المالي  نفس الفترة من

الدورة االقتصادية. وفي الوقت الذي يتوقع فيه تباطؤ معدل ونضوج 

يبدو أن مخاوف الركود قد  ،1010في العام  %1النمو إلى أقل من 

تراجعت في ظل استمرار مرونة سوق العمل إذ تخطى نمو الوظائف 

 ،وظيفة في نوفمبر 100،000يبلغ في نوفمبر التوقعات بشكل كبير ل

إضافة إلى ظهور بعض عالمات االنتعاش في قطاعي اإلسكان 

الذين اتسما بأداء ضعيف في السابق وكذلك  ،والصناعات التحويلية

 خفض أسعار الفائدة مؤخراً وتراجع المخاطر الخارجية.

اإلمريكي خالل المساهمات في نمو الناتج المحلي اإلجمالي : 2الرسم البياني 
 1029الربع الثالث 

 )% نقطة مساهمة للنمو على أساس سنوي(
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قد عاود اتخاذ موقفاً أكثر  ومن جهة أخرى، يبدو أن الرئيس ترامب

عدائية نحو المباحثات التجارية، مدعوماً بقوة أداء االقتصاد األمريكي 

ووصول سوق األسهم إلى مستويات قياسية وتقلص العجز التجاري في 

(. وفي أوائل شهر ديسمبر، هدد 1اآلونة األخيرة )الرسم البياني 

فرنسا )على سلع  الرئيس ترامب بتطبيق رسوماً جمركية جديدة على

مليار دوالر( واألرجنتين والبرازيل )الصلب واأللومنيوم(  1.2بقيمة 

واالتحاد األوروبي )على خلفية دعم شركات تصنيع الطائرات(. كما 

يبدو أن التقدم في "المرحلة األولى" من االتفاقية التجارية مع الصين قد 

ض الرسوم تعطل على خلفية خالفات متعلقة بآليات التطبيق وخف

الجمركية واستياء الصين من الدعم األمريكي للمتظاهرين في هونج 

كونج، علماً بأنه من المقرر دخول الجولة القادمة من رفع الرسوم 

ديسمبر. وعلى الرغم من  25الجمركية األمريكية حيز التنفيذ في 

ترحيب األسواق المالية بالتوصل إلى المرحلة األولى من الصفقة 

بين الواليات المتحدة والصين إال أن تأثيرها سيكون محدود  التجارية

 لحلولخلفها عدد من القضايا الصعبة دون التوصل  النطاق تاركةً 

سرقة الملكية الفكرية، كما قد تؤدي أيضاً إلى تأخير التوصل إلى اتفاق ك

جوهري لخفض التعريفات الجمركية. ومن المستبعد أن ينجز الرئيس 

رى قبل االنتخابات الرئاسية في نوفمبر، حيث أنه ترامب خطوات كب

حذر من أن الوقت ما يزال مبكراً للغاية حتى بالنسبة للتوصل إلى 

 "المرحلة األولى" من االتفاق التجاري.

 الميزان التجاري األمريكي: 1الرسم البياني 

 (مليار دوالر شهرياً )

 

 Refinitiv المصدر:
 

 والمركزي األوروبي يبدأ مراجعة سياساته ألمانيا تتجنب الركود

بنسبة  االقتصاد األلماني من تسجيل نمووعلى الصعيد األوروبي، تمكن 

، 1029في الربع الثالث من العام  ،على أساس ربع سنوي ،0.2%

متجنباً الدخول في حالة من الركود الفني بهامش ضئيل بعد تقلصه في 

ف بالمقارنة باألداء االقتصادي الربع الثاني وتراجع أدائه بشكل طفي

(. وساهم كل من النمو القوي في %0.1لمنطقة اليورو بصفة عامة )

( في %0.1( واالستهالك الحكومي )+ %0.2اإلنفاق االستهالكي )+ 

(، وذلك على الرغم من تمكن %3.5-تعويض انخفاض االستثمار )

سجلته  الكبير الذي ( بعد التراجع%2.0ن االنتعاش )+ الصادرات م

االقتصاد المحلي من انخفاض استفادة الرغم من وبفي الربع الثاني. 

 %2.9معدل البطالة )على الرغم من انخفاض مبيعات التجزئة بنسبة 

االستطالعات لتحسن معنويات  على أساس شهري في أكتوبر( وإشارة

األعمال التجارية بما في ذلك الصناعات التحويلية مؤخراً، إال أن هناك 

تشهده تلك العوامل. هذا وما بعض الشكوك حول مدى قوة أي انتعاش 

مؤشر مديري المشتريات المركب في المنطقة السلبية في نوفمبر  يزال

ة للضغوط حتى تقوم (، مع استمرار تعرض الحكومة األلماني29.2)

بتيسير السياسة المالية لدعم النمو الذي ال يزال بطيئاً على المستوى 

 المحلي وفي أماكن أخرى على مستوى أوروبا.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس محافظي البنك المركزي األوروبي في 

ديسمبر وإن كان من المتوقع أن يتم االحتفاظ بسياسات البنك  21

ير، إال أنه قد يتم اإلعالن عن مراجعة استراتيجية المركزي دون تغي

لسياسه النقدية. ويمكن أن يتمثل الجانب األكثر أهمية في المراجعة هو ا

ولكن  %1إعادة النظر في معدل التضخم المستهدف "يقل عن نسبة 

. هذا ولم يتم التوصل 1003قريب منها"، والذي تم تحديده في العام 

على مدار السنوات الماضية حيث لم يتخطى لهذا المستوى المستهدف 

في حين  1020فقط على أساس سنوي منذ العام  %2.2معدل التضخم 

فقط ولم يتجاوز قط نسبة  %2.2بلغ متوسط معدل التضخم األساسي 

(. ويمكن تحديد هدف جديد أكثر دقة من نسبة 3)الرسم البياني  2.0%

زم للبنك حتى يتمكن من للحد من حالة الغموض ولتوفير الدعم الال 1%

الحفاظ على سياسة نقدية أكثر مرونة لفترة أطول وإن كان يتوافر لدى 

البنك خياراً آخر يتمثل في خفض المعدل المستهدف حتى يسهل من 

امكانية التوصل إليه. كما يتوقع أن تتم مباحثات حول استخدام السياسة 

ة البيئة )ممن النقدية للتصدي للتغيرات المناخية مع ناشطي حماي

يحظون بدعم كريستين الجارد رئيس البنك المركزي األوروبي( فعلى 

سبيل المثال، قاموا بمطالبة البنك المركزي بالتخلص من ملكية سندات 

 الشركات التي تعتبر مقصرة في حق األداء البيئي.

 التضخم في منطقة اليورو: 3الرسم البياني 

 (على أساس سنوي %)

 

 Refinitivالمصدر: 
 

 21أما في المملكة المتحدة، فمن المقرر اجراء االنتخابات العامة في 

ديسمبر مع تركز أهمية نتائجها في انعكاسات ذلك على قضية انفصال 

المملكة المتحدة عن االتحاد األوروبي على مدار السنوات القادمة. 

ونجح حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء الحالي بوريس 

اظ بمراكز متقدمة على الرغم من تراجعهم في جونسون في االحتف

استطالعات الرأي األخيرة في أوائل ديسمبر، إال أنه من المرجح في 
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حالة استمرار حزبه في االحتفاظ بمراكز الصدارة أن يفوز بأغلبية 

المقاعد البرلمانية وأن يتمكن من دفع صفقة خروج بريطانيا من االتحاد 

عي ونشهد مغادرة المملكة المتحدة األوروبي عبر المجلس التشري

لالتحاد األوروبي بنهاية يناير. في المقابل، إذا فشل في الفوز باألغلبية 

وهو احتمال وارد بدرجة كبيرة ألسباب ليس أقلها التصويت التكتيكي  –

من قبل الشعب البريطاني عبر الخطوط الحزبية، والذي يظهر الميل 

بما قد يفتح  –االتحاد األوروبي نحو انفصال المملكة المتحدة عن 

، مما قد 1010المجال أمام إجراء استفتاء ثاٍن في وقت ما خالل العام 

يقضي ذلك تماماً على انفصال المملكة المتحدة عن االتحاد األوروبي 

بالكامل. هذا وينظر إلى فوز حزب المحافظين باألغلبية البرلمانية 

في صالح النمو على المدى  بشكل عام على أنه من األمور التي تصب

القصير من خالل القضاء على حالة عدم اليقين التي أثرت على 

االقتصاد واالستثمارات على مدى السنوات الثالث الماضية. إال أن 

االنفصال عن االتحاد األوروبي سيؤدي إلى وضع المملكة المتحدة في 

والتي يمكن  1010فترة انتقالية بسبب انتهاء صالحيتها بنهاية العام 

بعدها اخضاع المملكة المتحدة إلجراء تعامالتها التجارية مع االتحاد 

األوروبي وفقاً لشروط منظمة التجارة العالمية إذا لم يتم التوصل إلى 

صفقة تجارية شاملة. وقد يؤدي ذلك إلى وضع الجنيه اإلسترليني تحت 

 طائلة الضغوط.

 الثالثتعثر نمو االقتصاد الياباني في الربع 

 الناتج المحلي اإلجمالي لليابان: 2الرسم البياني 

 )على أساس سنوي(

 

 مكتب مجلس الوزراء اليابانالمصدر: 
 

أصيب النمو االقتصادي في اليابان بحالة من الجمود في الربع الثالث 

في الربع  %2.1مقابل  %0.1من العام، حيث بلغ معدل النمو السنوي 

حيث أثر الضعف المستمر في القطاع الخارجي  1029الثاني من العام 

على االقتصاد. وفي واقع األمر، أظهرت أحدث البيانات انخفاض 

بانية للشهر الحادي عشر على التوالي في شهر أكتوبر الصادرات اليا

فيما يعد أكبر انخفاضاً تسجله منذ  –على أساس سنوي  %9.1بنسبة 

ثالثة أعوام. أما على صعيد الواردات، لم تشهد أي تحسن هي األخرى، 

بما يعكس استمرار ضعف  %22.1بلغت  ةانخفضت بنسبة شديد إذ

اجهة االقتصاد الياباني للضغوط الطلب المحلي. ويرجح استمرار مو

تفاقم آثار التوترات التجارية  إلى 1029خالل الربع الرابع من العام 

بين الواليات المتحدة والصين، إلى جانب استمرار التأثير السلبي الناتج 

عن زيادة ضريبة المبيعات في شهر أكتوبر بما قد يضع عقبة إضافية 

محاصرة المخاطر السلبية ألفاق النمو أمام االستهالك المحلي. وفي ظل 

االقتصادي، كشفت الحكومة اليابانية النقاب عن حزمة إصالحات 

 مليار دوالر. 210داعمة للنمو بقيمة 

 للسياسة النقدية التسيرية المستهدفة تدابير تتبنىالصين 

شرعت الصين في تطبيق سلسلة من تدابير سياسات التيسير النقدي 

دعم االقتصاد في ظل الرياح المعاكسة الناجمة عن  المستهدفة في إطار

تباطؤ النمو العالمي والتوترات التجارية مع الواليات المتحدة. إذ قام 

البنك المركزي بخفض تكلفة االقتراض على التسهيالت االئتمانية 

 0متوسطة األجل وسعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء العكسي لمدة 

على التوالي. ووفقاً  %1.50و  %3.15ط أساس إلى نقا 5أيام بمقدار 

ألحدث البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات، فقد تكون تلك 

التدابير المطبقة حديثاً بما في ذلك خفض ضريبة الشركات وتقليص 

متطلبات احتياطيات البنوك قد بدأت تنعكس ايجاباً على االقتصاد 

الرسمي بصورة  الصناعيتريات بالفعل. وارتفع مؤشر مديري المش

بما يمثل أول نمو إيجابي  50.1وقعة في نوفمبر وصوالً إلى غير مت

يسجله منذ سبعة أشهر. كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع 

ة في ثمانية أشهر، حيث بلغ الخدمات إلى أعلى مستوياته المسجل

حويلية . كما شهد المؤشر الخاص لكل من قطاع الصناعات الت 52.2

 53.5و 52.1وقطاع الخدمات تحسناً ملموساً في نوفمبر وصوالً إلى 

)أعلى المستويات المسجلة في سبعة أشهر( على التوالي. وأخيراً، ارتفع 

اليوان الصيني للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر، مع تسجيل سعر 

يوان / دوالر  0.11وصوالً إلى  %0.3الصرف المركزي لنمو بنسبة 

أمريكي، وذلك على الرغم من تباين اإلشارات الخاصة بتقدم المحادثات 

 التجارية.

حالة عدم اليقين على صعيدي التجارة  ارتفاع أسعار النفط رغم

 والطلب

 %3.0أنهى مزيج خام برنت تداوالت شهر نوفمبر مسجالً نمواً بنسبة 

هرية دوالر للبرميل، فيما يعد أفضل المكاسب الش 01.2وصوالً إلى 

التي يسجلها الخام منذ أبريل وذلك على خلفية تراجع حدة التوترات 

والتي يبدو انها عادت للتأجج  –التجارية بين الواليات المتحدة والصين 

مجدداً في أوائل ديسمبر مع تالشي احتماالت التوصل إلى صفقة 

دوالر للبرميل في  02تجارية. وفاق سعر مزيج خام برنت مستوى الـ 

ل ديسمبر على وقع القرار المفاجئ لمنظمة األوبك والدول المنتجة أوائ

للنفط من خارج المنظمة  بتخفيض اإلنتاج بواقع نصف مليون برميل 

مليون برميل يوميا(  2.0مليون برميل الى  2.1يوميا إضافي )من 

وذلك باإلضافة الى الخفض الطوعي الحالي  1010اعتبارا من يناير 

برميل يوميا من قبل المملكة العربية السعودية، علما  مليون 0.2بمقدار 

بأن هذا االتفاق سيكون ساري المفعول حتى شهر مارس عندما سيتم 

 النظر فيه مجددا.
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 Refinitivالمصدر: 
 

يوميا مليون برميل  1.2المعروض نحو  وفي المجمل سيبلغ خفض

األسعار خاصة وأن التوقعات الحالية تشير الى ارتفاع  وهو ما سيدعم

في ظل النمو الضعيف للطلب وتزايد  1010في المخزون في عام 

اإلمدادات من خارج منظمة األوبك. ومن المتوقع أن يصل الطلب على 

مليون  2لية بحوالي خام األوبك الى أقل من مستويات اإلنتاج الحا

برميل يومياً وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. وفي ذات الوقت، سجل إنتاج 

مليون برميل  21.9ارتفع إلى  إذالنفط األمريكي مستوى قياسيا جديداً، 

يومياً في نوفمبر، وتظهر السجالت في الواقع إلى أن الواليات المتحدة 

)على أساس المتوسط  قد أصبحت مصدراً صافياً للنفط في سبتمبر

 الشهري( للمرة األولى منذ سبعين عاماً.

 التطورات على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي

تواصل البيانات رسم صورة متباينة إلى حد ما لألداء االقتصادي لدول 

سجل الناتج المحلي اإلجمالي في دبي نمواً  إذمجلس التعاون الخليجي. 

 1029النصف األول من العام  على أساس سنوي في %1.2بنسبة 

بدعم من نمو تجارة الجملة والتجزئة وقطاع النقل باإلضافة إلى تزايد 

النشاط العقاري. إال أن نمو ائتمان القطاع الخاص في اإلمارات تراجع 

في سبتمبر( وظل  %1.0على أساس سنوي في أكتوبر ) %0.1بنسبة 

ساس سنوي( على على أ %1.1-معدل التضخم في المنطقة السلبية )

خلفية استمرار تراجع اإليجارات السكنية. كما قامت حكومة اإلمارات 

بتوسيع نطاق الضريبة االنتقائية بدءاً من شهر ديسمبر لتشمل 

 المشروبات المحالة والسجائر اإللكترونية.

في ذات الوقت، تحسنت أوضاع المالية العامة في سلطنة عمان 

حتى تاريخه، حيث تقلص عجز  1029والبحرين منذ بداية العام 

ليصل  %29الميزانية الُعمانية )لمدة عشرة أشهر حتى أكتوبر( بنسبة 

من الناتج المحلي  %0مليار لاير عماني أو بما يمثل نسبة  2.5إلى 

اإلجمالي المعدل على خلفية تراجع النفقات. أما في البحرين، تتوقع 

من الناتج المحلي  %0.3السلطات تقليص عجز الموازنة من نسبة 

و  1029في عامي  %3.9و %2.0إلى  1021اإلجمالي في العام 

على التوالي بفضل جهود  ضبط أوضاع المالية العامة. وقد  1010

أدى التقدم الذي أحرزته البحرين على هذا الصعيد إلى قيام ستاندرد أند 

بورز برفع النظرة المستقبلية لتصنيفها االئتماني )من مستقر إلى 

إيجابي(. وأخيراً تتوقع أرامكو السعودية، على الرغم من التراجع عن 

 12خطط إدراج االكتتاب العام األولي خارج البالد، أن تجمع ما بين 

مليار دوالر من مستثمري التجزئة والمستثمرين اإلقليميين.  15و

مليار  2.5وتشير بعض التقارير عن قيام اإلمارات والكويت باستثمار 

 في شركة النفط الكبرى.   ،على التوالي ،مليار دوالر 2دوالر و
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