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االقتصاد السوري

 سعر صرف الليرة السورية
”دوالر -  يورو“مقابل العمالت الرئيسية

انخفــض ســعر رصف اللــرة الســورية مقابــل الــدوالر األمريــي يف 
الســوق املوازيــة بشــكل طفيــف خــال تعامــات هــذا األســبوع، 
مقارنــة مــع مســتوياته يف األســبوع املــايض. وذلــك نتيجــة لقــرار 
البنــك املركــزي الــذي فــرض مبوجبــه إيــداع حصيلــة بيــع القطــع 
ــدة  ــد مل ــة يف حســاب مجم ــي للمصــارف ورشكات الرصاف األجنب
ــي.  ــن 1000 دوالر أمري ــد ع ــغ تزي ــت املبال ــال كان ــهر يف ح ش
ــم هــو تخفيــف ضغــوط  ونعتقــد أن الهــدف مــن هــذا التعمي
الطلــب عــى الســيولة املحليــة )اللــرات الســورية( نتيجــة فــارق 
ســعر الــرصف بــن الســوق الرســمية واملوازيــة. كــا نعتقــد أن 
ــد  ــمي بع ــرصف الرس ــعر ال ــض س ــاً بتخفي ــزي قريب ــدأ املرك يب
فــرة طويلــة مــن التثبيــت والتجاهــل النخفــاض ســعر الــرصف 
يف الســوق املوازيــة عــن الســوق الرســمية وفــرة زمنيــة طويلــة 
ــب التوقعــات  ــك يف ظــل اســتمرار الدعــم مــن جان نســبياُ، وذل
املرتبطــة ببــوادر التحســن عــى صعيــد الحــل الســيايس لألزمــة 

يف ســورية. 
أمــا بالنســبة إىل الســوق الرســمية مــا زال مــرصف ســورية 
املركــزي لحتــى اآلن مســتمراً يف تثبيــت ســعر رصف اللــرة 
الســورية مقابــل الــدوالر األمريــي عنــد مســتوى 517.43 لــرة 

ســورية، وأيضــاً ســعر رشاء الــدوالر األمريــي لتســليم الحــواالت 
الشــخصية الــواردة مــن الخــارج باللــرات الســورية عنــد مســتوى 
514.85 لــرة ســورية للــدوالر األمريــي الواحــد، كــا اســتمر يف 
تثبيــت ســعر رصف املعــروض لبيــع القطــع األجنبــي للمصــارف 
العاملــة املرخــص لهــا التعامــل بالقطــع األجنبــي عنــد 520 لــرة 
ســورية للــدوالر األمريــي، وهــو الســعر الــذي يتــم مــن خالــه 

ــل معظــم املســتوردات. متوي
ــورو يف  ــل الي ــورية مقاب ــرة الس ــعر رصف الل ــبة لس ــا بالنس أم
الســوق املوازيــة فقــد انخفــض أيضــاً يف الســوق املوازيــة، ولكنــى 
ــع  ــث ارتف ــمية، حي ــوق الرس ــن الس ــل م ــتوياته أق ــت مس مازال
ــورية يف  ــرة س ــتوى 596 ل ــورية( إىل مس ــرة س ــورو/ ل زوج )الي
ــة  ــجل يف نهاي ــتوى 590 املس ــل مس ــبوع مقاب ــذا األس ــة ه نهاي
ــرة  ــت الل ــا انخفض ــبته 1.02%. ك ــا نس ــابق، ومب ــبوع الس األس
ــبته %0.26  ــا نس ــمية مب ــوق الرس ــورو يف الس ــام الي ــورية أم الس
ــرة  ــتوى 608.65 ل ــورية( إىل مس ــرة س ــورو/ ل ــع زوج )الي لرتف
ــرة  ــل مســتوى 607.07  ل ــة هــذا األســبوع مقاب ســورية يف نهاي

ــم 2(. ــاين رق ــة األســبوع الســابق. )الرســم البي ســورية يف نهاي

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية         الشكل )1 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية        
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سوق دمشق .. لألوراق المالية

 أظهــرت النــرة األســبوعية لجلســات التــداول الصــادرة عــن ســوق 
دمشــق لــألوراق املاليــة عــن األســبوع 1-2017/10/5، اســتمرار االرتفــاع 
يف مــؤرش ســوق دمشــق لــألوراق املاليــة DWX، خــال جلســات تــداول 
هــذا األســبوع، وذلــك مبقــدار  235.93 نقطــة ومبــا نســبته %7.25، 
ليصــل إىل مســتوى 3,488.82 نقطــة املســجل نهايــة هــذا األســبوع 
ــابق.  ــبوع الس ــة األس ــجل يف نهاي ــة املس ــتوى 3,252.89 نقط ــل مس مقاب
وذلــك نتيجــة ارتفــاع ســعر ســهم كل مــن بنــك ســورية والخليــج مبعــدل 
20.31%، وبنــك ســورية الــدويل اإلســامي مبعــدل 18.44%، وبنــك الشــام 
ــة  ــدل 8.52%، ورشك ــورية مبع ــي س ــر الوطن ــك قط ــدل 10.63%، وبن مبع
العقيلــة للتأمــن التكافــي مبعــدل 7%، وبنــك الربكــة مبعــدل %6.92، 
ــة للنقــل مبعــدل %5،  وفرنســبنك ســورية مبعــدل 6.76%، والركــة األهلي
ــة  ــة األهلي ــدل 3.52%، والرك ــل مبع ــارة والتموي ــدويل للتج ــرصف ال وامل
ــدل %1.4،  ــورية مبع ــريب س ــك الع ــدل 1.79%، والبن ــوت مبع ــة الزي لصناع
مقابــل انخفــاض ســعر ســهم بنــك األردن ســورية فقــط مبعــدل -%0.48، 
ــعارها  ــت أس ــا أو بقي ــداول عليه ــر أي ت ــهم مل يج ــة األس ــن أن بقي يف ح
ــداول  ــة حجــم الت ــا يخــص األســهم األكــر نشــاطاً مــن ناحي ــة. وفي ثابت
ــدويل  ــك ســورية ال ــد شــكلت حصــة ســهم بن خــال هــذا األســبوع، فق
اإلســامي الحصــة األكــرب، حيــث بلغــت نســبتها 50.90.%، ثــم بنــك قطــر 
الوطنــي ســورية بنســبة 14.68%، يليــه رشكــة العقيلــة للتأمــن التكافــي 

بنســبة 7.56%، وبنــك ســورية والخليــج بنســبة 6.70%، وبنــك الشــام 
ــة بنســبة 4.65%، وفرنســبنك ســورية بنســبة  ــك الربك بنســبة 6.49%، وبن
ــة  ــا بقي ــبة 3.10%، أم ــل بنس ــارة والتموي ــدويل للتج ــرصف ال 3.20%، وامل
ــداول عليهــا فقــد بلغــت نســبة حصتهــا مجتمعــة  ــم الت ــي ت األســهم الت
2.72%. هــذا وقــد ارتفعــت قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــال 
ــة مــع مســتواها يف األســبوع الســابق، مبــا نســبته  هــذا األســبوع باملقارن
74.0%  لتصــل إىل 359.6 مليــون لــرة ســورية مقابــل 206.6 مليــون لــرة 
ســورية خــال األســبوع الســابق، كــا ارتفــع حجم التــداول مبعــدل %61.5 
ليصــل إىل 825,375 ســهم خــال هــذا األســبوع مقابــل 511,013  ســهم 
يف األســبوع الســابق موزعــًة عــى 988 صفقــة. يبــن الجــدول التــايل أعــى 
ثاثــة أســهم مــن حيــث النشــاط، واالرتفــاع، واالنخفــاض خــال األســبوع. 
بلــغ نصيــب أســهم رشكات القطــاع املــرصيف )ذات الغالبيــة العظمــى مــن 
الــركات املدرجــة يف ســوق دمشــق لــألوراق املاليــة( مــن إجــايل حجــم 
ــوايل،  ــى الت ــبته 91.69% و94.20% ع ــا نس ــبوعي م ــداول األس ــة الت وقيم
ــوايل،  يليهــا أســهم رشكات قطــاع التأمــن بنســبة 7.57% و5.10% عــى الت
ــوايل،  ــة بنســبة 0.48% و0.52% عــى الت ــم أســهم رشكات قطــاع الصناع ث
وأســهم رشكات قطــاع الخدمــات بنســبة 0.27% و0.18% عــى التــوايل،  أمــا 
أســهم رشكات قطــاع الزراعــة مل تســجل أي عمليــة تــداول خــال جلســات 

تــداول هــذا األســبوع.
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متفرقات اقتصادية محلية

االقتصاد العربي
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• شــهد شــهر أيلــول /ســبتمرب 2017 تراجعــاً آخــر يف أداء رشكات القطــاع 
الخــاص يف لبنــان وفقــاً ملــؤرش مديــري املشــريات PMI BLOM الصــادر 
عــن BLOMINVEST BANK  لبنــان، والــذي ســجل 46.0 نقطــة، 
ــطس،  ــهر آب /أغس ــجل يف ش ــتوى املس ــة املس ــن 46.3 نقط ــاً ع منخفض
ومســجاً أدىن قــراءة لــه يف 11 شــهراً. وقد شــهد مســتوى النشــاط التجاري 
لــدى الــركات اللبنانيــة هبوطـًـا حــاداً يف نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام، 
وتســارع معــدل االنكــاش إىل أرسع مســتوى لــه منــذ شــهر تريــن األول 

2016. حيــث جــاء هــذا الراجــع ليعكــس املزيــد مــن الراجــع يف الطلــب 
عــى الســلع والخدمــات، وهــو مــا ربطتــه الــركات املشــاركة يف الدراســة 
بانعــدام االســتقرار الســيايس، وضعــف األوضــاع االقتصاديــة ومشــاكل يف 
التدفقــات النقديــة. كــا انخفضــت طلبيــات التصديــر الجديــدة يف شــهر 
أيلــول، حيــث تراجعــت للشــهر الســادس والعريــن عــى التــوايل، لتزيــد 

ضعــف الطلــب املحــي.

ــاين  ــن الث ــهر ترشي ــنوي 47% يف ش ــم الس ــدل التضخ ــغ مع بل  •
ــابق  ــهر الس ــن الش ــاً ع ــاس 2010(، منخفض ــنة األس ــر 2016 )س /نوفم
ــل  ــة مقاب ــدار 2.3 نقطــة مئوي ــاً مبق ــة، ومرتفع ــدار 3.4 نقطــة مئوي مبق
44.7% معــدل التضخــم املســجل يف ترشيــن الثــاين /نوفمــر عــام 2015. 
ويعــد ارتفــاع أســعار مكــون األغذيــة واملرشوبــات غــر الكحولية الســبب 
الرئيــس يف ارتفــاع معــدل التضخــم املســجل يف ترشيــن الثــاين /نوفمــر 
2016، مبــا نســبته 45%، يليــه مكــون الســكن، وامليــاه، والكهربــاء، والغاز، 
وأنــواع الوقــود االخــرى مبــا نســبته 9%، ثــم مكــون التجهيــزات واملعــدات 
املنزليــة وأعــال الصيانــة االعتياديــة للبيــوت مبــا نســبته7% وذلــك وفــق 
بيانــات الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك الصــادرة عــن املكتــب املركــزي 
ــغ  ــد بل ــام 2016 ق ــن ع ــا خــال األشــهر اإلحــدى عــرش م لإلحصــاء. أم
معــدل التضخــم مــا يقــارب 48.20%، مقارنــة بالفــرة ذاتهــا مــن العــام 
الســابق، والتــي بلــغ فيهــا معــدل التضخــم 37.46%. أمــا معــدل التضخــم 
املســجل عــى أســاس شــهري فقــد بلــغ  0.5% يف شــهر ترشيــن الثــاين /

نوفمــر مــن عــام 2016، منخفضــا مبقــدار  1.35 نقطــة مئويــة مقارنــة 
مــع املعــدل الشــهري املســجل يف الشــهر الســابق.

• عقــد مجلــس الــوزراء اجتاعــاً تحضــراً للوفــد الحكومــي الــذي يتحــر 

ــن  ــة م ــية، واملكلف ــركة السورية-الروس ــا املش ــة العلي ــات اللجن الجتاع
الجانــب الســوري برئاســة وزيــر الخارجيــة وليــد املعلــم ومــن الجانــب 
الــرويس نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء دميــري روغوزيــن. وتنــاول 
النقــاش العديــد مــن النقــاط واملواضيــع واملشــاريع التــي ســيتم طرحهــا 
مــع الجانــب الــرويس لتطويــر العاقــات الثنائيــة خاصــة يف املجــال 
ــات  ــتوى العاق ــي إىل مس ــا يرتق ــتثاري مب ــاري واالس ــادي والتج االقتص
السياســية املتطــورة جــداً، وتــم الركيــز عــى تشــجيع الــرشكات الروســية 
لاســتثار يف ســورية خاصــة يف قطــاع البنــى التحتيــة، وإعــادة اإلعــار، 
وقطــاع النفــط والغــاز والطاقــة والكهربــاء، إضافــة إىل مشــاريع تتعلــق 
ــريف  ــاون م ــق تع ــوس، وخل ــئ طرط ــات مبراف ــات حاوي ــاء محط بإنش
قــادر عــى اســتيعاب التعــاون بــن البلديــن، كــا تــم البحــث يف مجــاالت 
التعــاون والصحــة والســياحة مبــا يفــي إىل خلــق آفــاق واســعة للتعــاون. 
هــذا وتتطلــع الحكومــة إىل جــذب اســتثارات روســية بقيمــة 3 مليــارات 
دوالر أمريــي مــع إعطــاء أولويــة للــروس يف إعــادة اإلعــار، وتــم 
التأكيــد عــى أنــه يجــب أن يعلــم الجانــب الــرويس أن التمويــل أســاس 

إلقامــة رشاكــة إســراتيجية.

أصــدرت الهيئــة العامــة لإلحصــاء، نــرة ســوق العمــل الســعودي للربــع الثــاين 2017، خــال الربــع الثــاين 2017، وأظهــرت النتائــج أنَّ إجــايل عــدد 
ــغ  ــات بل ــاً للبيان ــرداَ. ووفق ــغ 47,979 ف ــع األول مــن عــام 2017، أي بانخفــاض بل ــرداً للرب ــل 13,889,137 ف ــرداً مقاب ــغ 13,841,158 ف املشــتغلن بل
إجــايل الســعودين الباحثــن عــن عمــل 1,075,933 فــرداً، ميثــل الذكــور منهــم 216,352 فــرداً، أي مــا نســبته 20%، وميثلــن اإلنــاث منهــم 859,581، 
أي مــا نســبته 80%. وقــد أوضحــت النتائــج أيضــاً أن معــدل البطالــة إلجــايل الســكان الســعودين )15 ســنة فأكــر( مــن واقــع تقديــرات مســح القــوى 
العاملــة خــال الربــع الثــاين 2017، بلــغ 12.8% بواقــع 7.4% للذكــور و33.1% لإلنــاث، ومعــدل البطالــة يف اململكــة إلجــايل الســكان )15 ســنة فأكــر( 

6% بواقــع 3.3% للذكــور، و22.9% لإلنــاث.

االقتصاد اللبناني

االقتصاد السعودي
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• اســتقر ســعر رصف الجنيــه املــرصى مقابــل الــدوالر األمريــى يف نهايــة تعامــات هــذا األســبوع  عنــد مســتوى 17.60 جنيــه للــراء و17.70 جنيــه 
للبيــع، بينــا ســجل اليــورو حــوايل 20.71 جنيــه للــراء و20.83 للبيــع.

ــوم  ــام تعامــات األســبوع ي • أنهــت مــؤرشات البورصــة تعاماتهــا يف خت
األربعــاء بســب عطلــة الســوق يــوم الخميــس مبناســبة انتصــارات حــرب 
الســادس مــن تريــن الثــاين /أكتوبــر لتســجل أداًء جيــداً، حيــث ربح رأس 
املــال الســوقي للبورصــة نحــو 20 مليــار جنيــه خــال جلســات األســبوع، 
ليغلــق عنــد مســتوى 768.626 مليــار جنيــه مــرصي. هــذا وقــد تراجــع 
ــتوى 13,882  ــد مس ــق عن ــبة 0.05% ليغل ــي EGX30 بنس ــؤرش الرئي امل
نقطــة مقارنــة مــع مســتوى نهايــة  األســبوع الســابق، بينــا ارتفــع مــؤرش 
ــد  ــتقر عن ــدل 3.19%، ليس ــطةEGX70  مبع ــرة واملتوس ــركات الصغ ال
ــو  ــاً بنح ــس 100 ارتفاع ــي إك ــؤرش إيج ــجل م ــة، وس ــتوى 798 نقط مس

3.76%، ليغلــق عنــد مســتوى 1,789نقطــة. وســجل الســوق إجــايل قيمــة 
ــت  ــن بلغ ــه، يف ح ــار جني ــو 5.2 ملي ــت نح ــبوع بلغ ــال األس ــداول خ ت
كميــة التــداول 1.409 مليــار  ورقــة ماليــة، منفــذة عــى 140 ألــف عملية، 
ــة  ــه وكمي ــار جني ــا 6.4 ملي ــداول قدره ــة ت ــايل قيم ــة بإج ــك مقارن وذل
تــداول بلغــت 2.642  مليــار ورقــة ماليــة منفــذة عــى 170 ألــف عمليــة 
ــن  ــى 98.79% م ــهم ع ــتحوذت األس ــد اس ــابق. وق ــبوع الس ــال األس خ
إجــايل قيمــة التــداول داخــل املقصــورة يف حــن مثلــت قيمــة التــداول 

للســندات نحــو 1.21% خــال تعامــات األســبوع.

ــا التجاريــن خــال  ــزان التجــاري بــن مــرص ورشكائه شــهد العجــز يف املي
ــوايل  %74  ــبته ح ــت نس ــراً بلغ ــاً كب ــطس 2017 تراجع ــهر آب /أغس ش
ــار  ــه مــن العــام الســابق، لينخفــض مــن 4.367 ملي ــة بالشــهر ذات مقارن
دوالر أمريــي يف شــهر آب /أغســطس 2016 إىل  1.130 مليــار دوالر 
أمريــي يف شــهر آب /أغســطس 2017، حيــث ارتفعــت الصــادرات املرصية 
غــر البروليــة بنســبة 12%، وانخفضــت الــواردات 50%. هــذا وقــد بلغــت 

ــرة خــال شــهر آب / ــزة كب ــي شــهدت قف ــة الت الصــادرات غــر البرولي
أغســطس 2017 حــوايل 1.912 مليــار دوالر أمريــي، مقارنــة مبســتوى 
1.709 مليــار دوالر أمريــي خــال نفــس الشــهر مــن العــام املــايض. كــا 
ــطس 2017  ــهر آب /أغس ــال ش ــجلت خ ــة س ــر البرولي ــواردات غ أن ال
انخفاضــاً مــن 6.077 مليــار دوالر أمريــي إىل 3.041 مليــار دوالر أمريــي 

خــال الفــرة نفســها.

االقتصاد المصري
الجنيه المصري:

البورصة المصرية:

أخبار اقتصادية:

W W W . D C R S . S Y 7

القيــايس  الرقــم  املركــزي لإلحصــاء إن  الجهــاز  أظهــر تقريــر صــادر 
ــاً نســبته 16.97% خــال شــهر  ــاج الصناعــي ســجل ارتفاع ــات اإلنت لكمي
آب /أغســطس 2017، مقارنــة بشــهر متــوز /يوليــو 2017، إذ ارتفــع الرقــم 
ــاج الصناعــي إىل 124.42 خــال الشــهر املذكــور،  ــات اإلنت ــايس لكمي القي
مقارنــة بـــــ 106.37 خــال شــهر متوز/يوليــو 2017 )شــهر األســاس كانــون 
أول 2015 = 100). وبــن التقريــر أن أنشــطة إمــدادات الكهربــاء، والغــاز، 
والبخــار، وتكييــف الهــواء ســجلت ارتفاعــاً حــاداً نســبته 169.94%، والتــي 
ــا  ــة. ك ــن إجــايل أنشــطة الصناع ــا النســبية 11.98%، م تشــكل أهميته

ســجلت أنشــطة التعديــن واســتغال املحاجــر ارتفاعــاً حــاداً نســبته 
ــطة  ــايل أنش ــن إج ــبية 4.06% م ــا النس ــكل أهميته ــي تش 50.00%، والت
ــاه، والــرصف الصحــي، وإدارة  ــدادات املي الصناعــة. وســجلت أنشــطة إم
ــا  ــي تشــكل أهميته ــا نســبته 13.35%، والت ــا، ارتفاع ــات، ومعالجته النفاي
ــطة  ــجلت أنش ــا س ــة. ك ــطة الصناع ــايل أنش ــن إج ــبية 0.78% م النس
الصناعــات التحويليــة ارتفاعــاً نســبته 6.74% خــال شــهر آب 2017 
ــا النســبية %83.19  ــذي ســبقه، والتــي تشــكل أهميته ــة بالشــهر ال مقارن

مــن إجــايل أنشــطة الصناعــة.

االقتصاد الفلسطيني
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االقتصاد العالمي

أظهــرت بيانــات صــادرة عــن هيئــة اإلحصــاءات االتحاديــة  أن منــو أســعار املســتهلكن يف روســيا تباطــأ إىل 3.0 % عــى أســاس ســنوي خــال شــهر  أيلــول /ســبتمرب 
2017،  وهــو أدىن معــدل ســجله منــذ البــدء باصــدار سلســلة التضخــم يف عــام 1991.  أمــا عــى أســاس شــهري فقــد ســجلت روســيا انخفاضــاً يف األســعار بلــغ 
0.1% خــال شــهر أيلــول /ســبتمرب، بعــد هبــوط بنســبة 0.5% يف الشــهر الســابق، كــا انخفــض معــدل التضخــم األســايس الســنوي إىل 2.8% خــال شــهر أيلــول /

ســبتمرب 2017 مقابــل 3% يف الشــهر الســابق.

• انخفــض العجــز التجــاري يف الواليــات املتحــدة إىل 42.4 مليــار دوالر يف آب /
ــار دوالر يف متــوز /يوليــو ومقارنــة مــع  أغســطس 2017 مــن تعديــل 43.6 ملي
ــث منــت الصــادرات  ــي. حي ــار دوالر أمري توقعــات الســوق بفجــوة 42.7 ملي

بنســبة 0.4%، يف حــن انخفضــت الــواردات بنســبة %0.1.
• ارتفعــت طلبيــات املصانــع األمريكيــة يف شــهر آب /أغســطس 2017، مشــراً 

إىل عامــات عــى تعزيــز االقتصــاد األمريــي، وفقــاً للبيانــات الرســمية الصــادرة 
ــة  ــبة معدل ــع بنس ــر املصان ــث زادت أوام ــي حي ــداد األمري ــب التع ــن مكت ع
موســمياً 1.2% يف شــهر آب /أغســطس. مقابــل انخفــاض طلبيــات املصانــع 

ــو 2017.. ــوز /يولي ــبة 3.3% يف مت بنس

• بــن صنــدوق النقــد الــدويل أن الوقــت حاليــاً مناســٌب جــداً إلجــراء 
ــة،  ــة، نظــراً النخفــاض أســعارها العاملي ــة يف تســعر الطاق اإلصاحــات املطلوب
كــا أكــد رضورة أن تتــم تلــك اإلصاحــات بصــورة تدريجيــة، وأن يتــم تعويــض 
ــة  ــعار الحقيقي ــع األس ــف م ــتطيع التكي ــى تس ــاً، حت ــرة مادي ــات الفق الطبق
ــوان  ــره الســنوي الصــادر  تحــت عن ــدوق يف تقري ــد وأشــار الصن ــة. وق للطاق
ــذت  ــد اتخ ــة ق ــدول العربي ــن ال ــراً م ــوايئ« إىل أن كث ــو االحت ــجيع النم »تش
ــى تتمكــن  ــة، حت خطــوات نحــو إصــاح سياســاتها الســخية يف تســعر الطاق
ــاوزت حصــة  ــد تج ــذا، فق ــع ه ــا. وم ــة فيه ــة العام ــط أوضــاع املالي ــن ضب م
ــل  ــامل قب ــة يف الع ــم الطاق ــايل دع ــع إج ــام 2015 رب ــة يف ع ــدان العربي البل
خصــم الرضائــب، حيــث بلغــت 117 مليــار دوالر أمريــي، وقــال »الصنــدوق« 
ــاء،  ــح األغني ــا يصــب يف صال ــة عــادة م ــره، إن انخفــاض أســعار الطاق يف تقري
الذيــن يســتهلكون كميــات أكــرب منهــا، بينــا يحقــق منافــع اقتصاديــة قليلــة 
نســبياً. ورأى »الصنــدوق« أنــه مــن األفضــل توجيــه األمــوال التــي تنفــق عــى 
الدعــم إىل قطاعــات تحقــق عائــدات مرتفعــة، مثــل البنيــة التحتيــة والصحــة 

ــم. والتعلي
وأكــد »الصنــدوق« أن دعــم أســعار الطاقــة يــؤدي إىل التشــوهات الصناعيــة 
واالســتهاك املحــي غــر املــربر الــذي يــؤدي بــدوره إىل إهــدار الطاقــة 
واإلرضار بالبيئــة. كــا يــؤدي إىل تفاقــم عجــز املوازنــة الــذي يفــي إىل ارتفــاع 

ــرات. ــآكل املدخ ــن وت ــتويات الدي مس

وأشــار التقريــر إىل أن هنــاك الكثــر مــن التحديــات التــي تواجــه إصاح أســعار 
الطاقــة، ولكــن تجربــة اإلصــاح يف العديــد مــن البلــدان أوضحــت أنــه ميكــن 
تحقيقــه. لكــن »لــي ينجــح، ينبغــي أن يكــون واســع النطــاق وشــاماً وينفــذ 
بالتدريــج، وأن يجــرد مــن االعتبــارات السياســية. ويجــب إطــاع الــرأي العــام 
عــى هــذا اإلصــاح. كــا ينبغــي تعويــض الفقــراء والفئــات الضعيفــة الذيــن 

ســيواجهون أعبــاء مــن ارتفــاع تكاليــف الطاقــة«.
• بينــت منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة )فــاو( إن أســعار الغــذاء 
العاملــي ســجلت ارتفاعــاً طفيفــاً يف أيلــول /ســبتمرب 2017 عــى أســاس شــهري 
بفعــل زيــادة التقييــات يف قطاعــي الزيــوت النباتيــة واأللبــان. وســجل مــؤرش 
ــوب  ــن الحب ــس التغــرات الشــهرية لســلة م ــذي يقي ــذاء، ال ــاو ألســعار الغ ف
والزيــوت النباتيــة ومنتجــات األلبــان واللحــوم والســكر، متوســطا بلــغ 178.4 
نقطــة يف أيلــول /ســبتمرب بارتفــاع بلغــت نســبته 0.8% مقارنــة مــع آب /

أغســطس 2017. وزادت أســعار الغــذاء يف األســواق العامليــة 4.3% مقارنــة 
مــع أيلــول /ســبتمرب 2016. هــذا وقــد رفعــت فــاو توقعاتهــا إلنتــاج الحبــوب 
ــاً عــى  ــد قلي ــار طــن، مبــا يزي العاملــي يف موســم 2017-2018 إىل 2.612 ملي
ــة  ــت الوكال ــا رفع ــابق. ك ــام الس ــجل يف الع ــايس املس ــاد القي ــتوى الحص مس

ــون طــن. ــاج العاملــي مــن القمــح إىل 750.1 ملي ــا لإلنت توقعاته

االقتصاد الروسي

االقتصاد األمريكي

هيئات ومنظمات دولية
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االقتصاد األوروبي

• أظهــرت بيانــات رســمية صــادرة عــن مكتــب اإلحصــاءات التابــع لاتحــاد األورويب »يوروســتات«  أن معــدل البطالــة يف منطقــة اليــورو )19 دولــة( 
املعــدل موســميا بلــغ 9.1% يف آب /أغســطس 2017، مســتقرا مقارنــة بشــهر متــوز /يوليــو2017، وانخفــض مبقــدار 0.8 نقطــة مئويــة مــن 9.9% املعــدل 
ــة يف  ــغ معــدل البطال ــذ شــباط فربايــر2009. وقــد بل ــزال هــذا هــو أدىن معــدل ســجل يف منطقــة اليــورو من املســجل يف آب /أغســطس 2016. وال ي
ــو 2017، ومــن 8.5% يف أغســطس 2016. وهــذا هــو أدىن  ــة( 7.6% يف أغســطس 2017، بانخفــاض مــن 7.7% يف متــوز /يولي االتحــاد األورويب )28 دول
ــون رجــل وامــرأة يف االتحــاد األورويب  ــات  إىل أن 18.747 ملي ــاين / نوفمــرب 2008. وتشــر البيان ــن الث ــذ تري معــدل مســجل يف االتحــاد األورويب من
)28 دولــة(، منهــم 14.751 مليونــا يف منطقــة اليــورو، عاطلــون عــن العمــل يف آب / أغســطس 2017. وباملقارنــة مــع متــوز / يوليــو 2017، انخفــض 
عــدد العاطلــن عــن العمــل مبقــدار 000 104 شــخص يف االتحــاد األورويب )28 دولــة( و 000 42 يف منطقــة اليــورو. مقارنــة مــع آب /أغســطس 2016.

أظهــر مســح لقطــاع التجزئــة أن املتاجــر الربيطانيــة ســجلت أكــرب قفــزة يف مبيعاتهــا يف أكــر مــن ثــاث ســنوات يف أيلــول /ســبتمرب 2017، مبــا يشــر 
إىل أن املســتهلكن يجــدون الســبل الكفيلــة للتأقلــم مــع الضغــوط التــي تتعــرض لهــا دخولهــم. وقــد بينــت رشكــة B.D.O UK الربيطانيــة إن مؤرشهــا 
الــذي يرصــد املبيعــات عــى أســاس املقارنــة باملثــل ارتفــع 2.9% عــى أســاس ســنوي، بعــد زيــادة أقــل ســجلها يف آب /أغســطس 2017. لكــن الزيــادة 
تأثــرت بضعــف املبيعــات يف أيلــول /ســبتمرب 2016 مبــا يشــر إىل أن النمــو األســايس يظــل ضعيفــا. هــذا وقــد تباطــأ منــو اقتصــاد بريطانيــا بحــدة يف 
النصــف األول مــن 2017 إذ ضغطــت زيــادة التضخــم منــذ تصويــت بريطانيــا لصالــح الخــروج مــن االتحــاد األورويب يف اســتفتاء العــام املــايض وتباطــؤ 
منــو األجــور عــى القــدرة الرائيــة للمســتهلكن الربيطانيــن. كــا بــن اتحــاد الصناعــات الربيطــاين مؤخــراً إن منــو مبيعــات التجزئــة بلــغ أعــى مســتوى 

يف عامــن يف أوائــل أيلــول /ســبتمرب 2017.

ــرة أكــرب مــن املتوقــع  ــة انتعشــت يف آب /أغســطس 2017، لرتفــع بوت ــة األملاني ــات الصناعي ــة أن الطلبي ــات صــادرة عــن وزارة االقتصــاد األملاني أظهــرت بيان
بدعــم مــن قــوة الطلــب الخارجــي، وأشــارت البيانــات إىل أن املصانــع ســجلت منــواً نســبته 3.6% يف الطلبيــات بعــد تراجــع عقــود الســلع األملانيــة الصنــع %0.4 
بعــد التعديــل بالرفــع يف متــوز /يوليــو 2017. هــذا وقــد كانــت قــراءة آب /أغســطس هــي أكــرب زيــادة شــهرية منــذ كانــون األول /ديســمرب 2016. كــا وضحــت 
البيانــات أن الطلــب املحــي ارتفــع 2.7% بينــا قفــزت الطلبيــات الخارجيــة 4.3%، بدعــم مــن مــن العمــاء خــارج منطقــة اليــورو بزيــادة نســبتها 7.7%، وذلــك 
عــى الرغــم مــن صعــود اليــورو يف اآلونــة األخــرة. كــا تــم التوضيــح بــأن هــذا االتجــاه اإليجــايب جــاء مدعومــاً مبعنويــات الــركات الجيــدة وبيانــات اإلنتــاج 

القــوي.

االتحاد األوروبي

االقتصاد البريطاني

االقتصاد األلماني
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االقتصاد اآلسيوي

ــا  ــان 2.8% يف شــهر  آب /أغســطس 2017، وهــو نفــس املعــدل املســجل يف الشــهرين الســابقن. حيــث جــاء هــذا املعــدل متوافق ــة يف الياب ــغ معــدل البطال بل
مــع توقعــات الســوق ليبقــى عنــد أدىن مســتوى لــه منــذ 23 عامــا. ويف الوقــت نفســه، كانــت نســبة الوظائــف إىل املتقدمــن عنــد 1.52، دون تغيــر عــن الفــرة 
الســابقة، يف حــن توقــع الســوق أن تســجل 1.53. وظــل عنــد أعــى مســتوى لــه منــذ شــباط /فربايــر 1974. وباملقارنــة مــع الشــهر الســابق، بلــغ عــدد العاطلــن 
عــن العمــل 1.86 مليــون شــخص، أي أقــل بنحــو 4 آالف شــخص عــا كان عليــه يف يوليــو /متــوز. وارتفعــت العالــة مبقــدار 20 ألفــا إىل 65.65 مليــون شــخص، بعــد 
أن ارتفعــت بنحــو 140 ألــف يف متــوز /يوليــو. وارتفعــت القــوى العاملــة مبقــدار 15 ألفــا إىل 67.51 مليــون شــخص، ومــن بــن األشــخاص الذيــن تــراوح أعارهــم 

بــن 15 و24 عامــا، انخفــض معــدل البطالــة خــال شــهر آب /أغســطس اىل 4.8% مــن 4.9% ىف شــهر متــوز /يوليــو 2017.

كشــفت البيانــات صــادرة عــن مصلحــة الدولــة لإلحصــاء توســع نشــاط قطــاع الصناعــات غــر التحويليــة يف الصــن خــال شــهر أيلــول /ســبتمرب 2017 وبــأرسع 
وتــرة منــذ شــهر حزيــران /يونيــو عــام 2014، هــذا وقــد ســجل مــؤرش أســعار مديــري املشــريات للصناعــات غــر التحويليــة 55.4 نقطــة يف شــهر أيلــول /ســبتمرب 
الجــاري مرتفعــا باملقارنــة مــع شــهر آب /أغســطس 2017  عنــد مســتوى مســجل بلــغ 53.4 نقطــة. وســجل قطــاع صناعــة الخدمــات الــذي يشــكل جــزء مهــاً مــن 
قطــاع الصناعــات غــر التحويليــة ارتفاعــاً مــن 52.6 يف شــهر آب /أغســطس املــايض إىل 54.4 نقطــة يف شــهرا أيلــول /ســبتمرب 2017.  كــا ســجل نشــاط الخدمــات 
املتعلقــة باإلنتــاج ارتفاعــا مــن 54.6 يف شــهر آب /أغســطس إىل 59.7 نقطــة يف أيلــول /ســبتمرب 2017 مدفوعــا بالتوســع الكبــر والقــوي الــذي تشــهده الصناعــات 
التحويلية،أمــا بالنســبة ملــؤرش الفرعــي للطلبــات الجديــدة فقــد ســجل ارتفاعــاً إىل 52.3 نقطــة هــذا الشــهر مقارنــة بـــ 50.9 يف شــهر آب /أغســطس املــايض، مــا 
يشــر إىل توســع أرسع يف طلبــات الســوق، بينــا ارتفــع املــؤرش الفرعــي لتوجهــات األعــال إىل 61.7 نقطــة مــن 61 نقطــة خــال الفــرة نفســها، حيــث بقــي املــؤرش 

فــوق مســتوى الـــ 60 نقطــة لخمســة أشــهر عــى التــوايل.

أظهــرت البيانــات الصــادرة عــن معهــد اإلحصــاء الــريك أن قيمــة الصــادرات الركيــة خــال األشــهر الثانيــة األوىل مــن العــام الجــاري بلغــت حــوايل 103.3 مليــار 
دوالر أمريــي، بزيــادة ســنوية قدرهــا 10.8%، كــا ارتفعــت الــواردات بنســبة 13.5% لتصــل إىل 148.9 مليــار دوالر أمريــي، ليســجل امليــزان التجــاري الــريك عجــزاً 
قــدره 45.6 مليــار دوالر. هــذا وقــد أشــارت البيانــات إىل ارتفــاع حجــم التجــارة الخارجيــة للبــاد بنســبة 12.5% عــى أســاس ســنوي خــال الفــرة مــا بــن شــهري 
كانــون الثــاين /ينايــر  وآب/أغســطس، لتصــل 252.3 مليــار دوالر. واســتمرت أملانيــا باالســتحواذ عــى أكــرب حصــة مــن الصــاردات الركيــة، حيــث اســتوردت مــا 

مجموعــه 9.78 مليــار دوالر أمريــي خــال األشــهر الثانيــة األوىل مــن العــام، وهــو مــا ميثــل 9.5% مــن إجــايل الصــادرات.

االقتصاد الصيني

االقتصاد الياباني

االقتصاد التركي
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ارتفعــت مــؤرشات األســهم األمريكيــة خــال تــداوالت األســبوع، مدعومــة مبكاســب أســهم قطــاع التكنولوجيــا،  وذلــك وســط تفــاؤل املســتثمرين حيــال إحــراز 
تقدمــاً يف إقــرار اإلصــاح الرضيبــي مــن قبــل الكونجــرس األمريــي وصــدور بيانــات إيجابيــة عــن االقتصــاد األمريــي وخاصــة عــن الوظائــف يف القطــاع الخــاص، 
وتقلــص امليــزان التجــاري بصــورة فاقــت التوقعــات. كــا أن مــؤرشات األســهم األوروبيــة الرئيســية ارتفعــت خــال تعامــات هــذا األســبوع لتظــل عنــد أعــى 
مســتوى ىف ثاثــة أشــهر مدعومــة باملكاســب القويــة لألســهم األمريكيــة وارتفــاع املعنويــات يف األســواق، وذلــك بقيــادة أســهم قطــاع البنــوك والــركات املاليــة 
ومكاســب قطــاع الســفر والرفيــه، ولكــن مازالــت األســهم األســبانية تحــت ضغــط املخــاوف بشــأن التوتــرات السياســية حــول إقليــم كتالونيــا. هــذا وارتفعــت 
ــة ىف تســجيل مســتويات قياســية  ــات مــع اســتمرار مــؤرشات األســهم األمريكي ــك وســط ارتفــاع املعنوي ــام تعامــات هــذا األســبوع وذل ــة يف خت األســهم الياباني

جديــدة، يف ظــل البيانــات األمريكيــة األفضــل مــن املتوقــع،  باإلضافــة إىل تراجــع العملــة الــن وصعــود أســهم رشكات التصديــر.

أسواق المال العالمية
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أسعار النفط

تراجعــت أســعار النفــط العامليــة خــال تعامــات هــذا االســبوع، وذلــك نتيجــة تحســن الــدوالر األمريــي، ويف ظــل إعــادة تقييــم املســتثمرين للتوقعــات حيــال 
مســار العاصفــة االســتوائية نيــت والتــي قــد ال تصــل إىل أصــول الطاقــة يف خليــج املكســيك كــا كان يعتقــد يف بدايــة األمــر. إضافــة إىل الضغــوط مــن جــراء ارتفــاع 
إنتــاج أوبــك وتســارع إنتــاج النفــط الصخــري األمريــي. إضافــة إىل الترصيحــات الســعودية والروســية الداعمــة لتحقيــق االســتقرار يف ســوق النفــط العاملــي مبــا 

يحقــق مصالــح املنتجــن واملســتهلكن. 
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تراجعــت أســعار الذهــب خــال تعامــات هــذا األســبوع، نتيجــة ارتفــاع الــدوالر األمريــي مقابــل العمــات الرئيســية، مــع عــزوف املســتثمرين عــن بنــاء مراكــز 
جديــدة، ترقبــاً لصــدور بيانــات يف الواليــات املتحــدة، والتــي توفــر أدلــة جديــدة حــول احتــاالت رفــع أســعار الفائــدة األمريكيــة ىف كانــون األول/ديســمرب القــادم. 

إضافــة إىل تباطــؤ الطلــب عــى املعــادن الثمينــة كمــاذ آمــن، وســط انحســار املخــاوف يف الســوق. بينــا ارتفعــت أســعار الفضــة ومبــا نســبته %1.41.

أسعار المعادن الثمينة
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أسعار العمالت الرئيسية

شــهد الــدوالر األمريــي تحســناً يف بدايــة األســبوع مقابــل اليــورو، حيــث انخفضــت مســتويات اليــورو يف ظــل التوتــرات السياســية يف إســبانيا بســبب عقــد اســتفتاء 
النفصــال إقليــم كتالونيــا، ووســط قــوة الــدوالر األمريــي بدعــم مــن التوقعــات حــول رفــع أســعار الفائــدة، ومــن البيانــات االقتصاديــة األمريكيــة اإليجابيــة، الســيا 
التعــايف الــذي يشــهده قطــاع الخدمــات، وتراجــع معــدالت البطالــة.  األمــر الــذي تســبب يف ضغــط ســلبي عــى مســتويات اليــورو.  وبالنســبة للــن اليابــاين فقــد 
تراجــع خــال تعامــات هــذا االســبوع، وذلــك نتيجــة قــوة الــدوالر األمريــي، وتراجــع الطلــب عــى الــن كمــاذ آمــن يف ظــل انتعــاش مــؤرشات األســهم العامليــة. 
ويف ظــل الضغــط الســلبي مــن جــراء إعــان رئيــس الــوزراء اليابــاين شــينزو آيب عــن انتخابــات مبكــرة إىل جانــب مطالبــة الحكومــة بتكويــن حزمــة ماليــة تحفيزيــة 

جديــدة تصــل إىل 2 تريليــون يــن يابــاين.
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