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االقتصاد السوري

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

ــي  ــدوالر األمري ــل ال ــورية مقاب ــرة الس ــعر رصف الل ــل س واص
اســتقراره مــع ميــل للهبــوط التدريجــي، وليبقــى ســعره يف 
الرســمية  الســوق  يف  مســتواه  مــن  أقــل  املوازيــة  الســوق 
ولألســبوع الثالــث عــى التــوايل. ونعتقــد أن إبقــاء املــرف 
املركــزي ســعر الــرف الرســمي دون تغيــر هــو الــذي يحــد مــن 
ــل،  ــة إىل مســتويات أق ــوط ســعر الــرف يف الســوق املوازي هب
وميكــن تربيــر تلــك السياســة التــي يتبعهــا املركــزي رغبــة منــه 
ــم  ــدف ترمي ــي به ــع األجنب ــن القط ــزي م ــادة واردات املرك بزي
احتياطياتــه وهــو مــا يحصــل حاليــاً بالفعــل. وبالتــايل إن ســعر 
الــرف حاليــاً مغــاىل فيــه أي أنــه أعــى مــن قيمتــه الحقيقيــة 
وسيشــهد هبــوط يف الفــرة القادمــة مــع أول تغيــر ســيقوم بــه 

ــمية. ــرف الرس ــعار ال ــرة أس ــزي بن ــرف املرك امل
تفســره  فيمكــن  الــرف  ســعر  يف  للراجــع  بالنســبة  أمــا 
مبجموعــة مــن األســباب: يــأيت يف مقدمتهــا حالــة التفــاؤل التــي 
ــد الحــل  تســود الســوق نتيجــة اإلشــارات الواضحــة عــى صعي
الســيايس لألزمــة يف ســورية وخاصــة بعــد اجتــاع أســتانة األخر، 
ــايف  ــدء تع ــة، ب ــواالت الخارجي ــم الح ــن يف حج ــتمرار التحس اس
االقتصــاد، وتحســن اإلنتــاج املحــي والحديــث عــن فتــح املعابــر 
مــع العــراق واألردن، اســتمرار الحكومــة يف ترشــيد املســتوردات، 
وتراجــع الفاتــورة النفطيــة نتيجــة ارتفــاع إنتــاج البلــد مــن الغــاز 
والنفــط. هــذا إىل جانــب اســتمرار تراجــع ســعر رصف الــدوالر 

األمريــي مقابــل العمــات الرئيســية يف األســواق املاليــة العامليــة. 
أمــا بالنســبة إىل الســوق الرســمية مــا زال مــرف ســورية 
املركــزي مســتمراً يف تثبيــت ســعر رصف اللــرة الســورية مقابــل 
ــاً  ــورية، وأيض ــرة س ــتوى 517.43 ل ــد مس ــي عن ــدوالر األمري ال
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 متويــل 
ــل  ــورية مقاب ــرة الس ــعر رصف الل ــا س ــتوردات. أم ــم املس معظ
اليــورو يف الســوق املوازيــة فقــد شــهد تحســناً، ومســتوياته أيضــاً 
أقــل مــن الســوق الرســمية، حيــث انخفــض زوج )اليــورو/ لــرة 
ســورية( إىل مســتوى 608 لــرة ســورية يف نهايــة هــذا األســبوع 
مقابــل مســتوى 612 املســجل يف نهايــة األســبوع الســابق، ومبــا 
ــورو  ــام الي ــورية أم ــرة الس ــت الل ــا تراجع ــبته 0.65%. بين نس
ــورو/  ــع زوج )الي ــبته 0.44% لرتف ــا نس ــمية مب ــوق الرس يف الس
ــة هــذا  ــرة ســورية يف نهاي ــرة ســورية( إىل مســتوى 621.22 ل ل
األســبوع مقابــل مســتوى 614.39 لــرة ســورية يف نهايــة األســبوع 

ــاين رقــم 2(. الســابق. )الرســم البي

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 
ــؤرش  ــاع م ــبوع 17-2017/9/21، ارتف ــن األس ــة ع ــألوراق املالي ــق ل دمش
ــذا  ــداول ه ــال جلســات ت ــألوراق املاليــة DWX، خ ــق ل ــوق دمش س
ــاق  ــبب إغ ــداول بس ــات ت ــع جلس ــى أرب ــرت ع ــي اقت ــبوع، والت األس
الســوق يــوم الخميــس 2017/9/21 مبناســبة رأس الســنة الهجريــة، وذلــك 
مبقــدار 22.09 نقطــة ومبــا نســبته 0.71%، ليصــل إىل مســتوى 3,150.43 
ــل مســتوى 3,128.34 نقطــة  ــة هــذا األســبوع مقاب نقطــة املســجل نهاي
املســجل يف نهايــة األســبوع الســابق، وذلــك نتيجــة ارتفــاع ســعر ســهم كل 
مــن بنــك الربكــة مبعــدل 6.51%، وبنــك ســورية واملهجــر مبعــدل %4.96، 
واملــرف الــدويل للتجــارة والتمويــل مبعــدل 0.98%، وبنــك قطــر الوطنــي 
ســورية مبعــدل 0.46%، مقابــل انخفــاض ســعر ســهم بنــك األردن ســورية 
مبعــدل -7.60%، والبنــك العــريب ســورية مبعــدل -4.14%، ورشكــة العقيلــة 
للتأمــن التكافــي مبعــدل -3.16%، وبنــك ســورية والخليج مبعــدل -%3.08، 
وفرنســبنك ســورية مبعــدل -1.24%، وبنــك الشــام مبعــدل -0.23%، وبنــك 
ســورية الــدويل اإلســامي مبعــدل -0.18%، يف حــن أن بقيــة األســهم مل يجر 
أي تــداول عليهــا أو بقيــت أســعارها ثابتــة. وفيــا يخــص األســهم األكــر 
ــداول خــال هــذا األســبوع، فقــد شــكلت  ــة حجــم الت نشــاطاً مــن ناحي
ــي ســورية الحصــة األكــرب، حيــث بلغــت  ــك قطــر الوطن حصــة ســهم بن
نســبتها 18.53.%، ثــم بنــك قطــر الوطنــي ســورية بنســبة 18.43%، يليــه 
بنــك الشــام بنســبة 10.48%، واملــرف الــدويل للتجــارة والتمويــل بنســبة 

9.87%، وفرنســبنك ســورية بنســبة 7.81%، وبنــك ســورية والخليــج بنســبة 
7.50%، ورشكــة العقيلــة للتأمــن التكافــي بنســبة 6.83%، والبنــك العــريب 
ســورية بنســبة 5.66%، وبنــك الربكــة بنســبة 5.56%، وبنــك األردن ســورية 
بنســبة 3.66%، وبنــك ســورية واملهجــر بنســبة 2.88%، أمــا بقيــة األســهم 
ــة %2.79.  ــا مجتمع ــد بلغــت نســبة حصته ــا فق ــداول عليه ــم الت ــي ت الت
ــداوالت األســبوعية املســجلة خــال هــذا  ــد تراجعــت قيمــة الت هــذا وق
األســبوع باملقارنــة مــع مســتواها يف األســبوع الســابق، مبــا نســبته %49.4 
لتصــل إىل 86.5 مليــون لــرة ســورية مقابــل 171.1 مليــون لــرة ســورية 
ــدل %49.2  ــداول مبع ــم الت ــض حج ــا انخف ــابق، ك ــبوع الس ــال األس خ
ــل 441,185 ســهم  ليصــل إىل 223,982 ســهم خــال هــذا األســبوع مقاب
يف األســبوع الســابق موزعــًة عــى 287 صفقــة. يبــن الجــدول التــايل أعــى 
ثاثــة أســهم مــن حيــث النشــاط، واالرتفــاع، واالنخفــاض خــال األســبوع. 
بلــغ نصيــب أســهم رشكات القطــاع املــريف )ذات الغالبيــة العظمــى مــن 
الــركات املدرجــة يف ســوق دمشــق لــألوراق املاليــة( مــن إجــايل حجــم 
ــوايل،  ــى الت ــبته 90.38% و91.90% ع ــا نس ــبوعي م ــداول األس ــة الت وقيم
ــوايل،  يليهــا أســهم رشكات قطــاع التأمــن بنســبة 7.11% و5.11% عــى الت
ــوايل،  ــة بنســبة 2.51% و3.00% عــى الت ــم أســهم رشكات قطــاع الصناع ث
أمــا أســهم رشكات قطــاع الزراعــة والخدمــات مل تســجل أي عمليــة تــداول 

خــال جلســات تــداول هــذا األســبوع.
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متفرقات اقتصادية محلية

االقتصاد العربي
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ــتمرار  ــاين إىل اس ــريف اللبن ــاع امل ــول القط ــات ح ــر البيان تش  •
باالزديــاد،  لبنــان  العاملــة يف  التجاريــة  باملصــارف  الخاصــة  االمــوال 
ــن  ــر م ــدد كب ــّدالت يف ع ــّدى املع ــوال تتع ــذه األم ــبة ه ــة أن نس لدرج
ــارف  ــة باملص ــوال الخاص ــاد االم ــا ان ازدي ــة. ك ــة الغنيّ ــدول األوروبي ال
ــغ  ــة للقطاعــن العــام والخــاص. ويبل ــن االحتياجــات التمويلي ــت تؤّم بات
ــي.  ــار دوالر أمري ــوال الخاصــة للمصــارف، حــوايل 18.6 ملي اجــايل االم
ــذ  ــة يف تنفي ــوة واملرون ــارص الق ــن عن ــد م ــاميل املزي ــح الرس ــث متن حي
ــذا  ــال.  ه ــار واالع ــدي االنتش ــى صعي ــي ع ــي والخارج ــع الداخ التوس
ــدة  ــى توســيع قاع ــد املصــارف ع ــى ان تعم ــان ع ويحــرص مــرف لبن
رســاميلها التــي تتكــّون مــن الرســاميل الجديــدة التــي جذبتهــا املصــارف 
مــن املســتثمرين يف لبنــان والخــارج مــن طريــق اصــدار االســهم العاديــة 
والتفضيليــة املصّنفــة ضمــن االمــوال الخاصــة االساســية كــا مــن خــال 
اعــادة ضــخ املصــارف معظــم ارباحهــا ضمــن رســاميلها مــن اجــل توســيع 

ــاميل. ــذه الرس ــدة ه قاع

أظهــرت البيانــات الصــادرة عــن مصلحــة املعلومــات الصناعيــة   •
يف وزارة الصناعــة حــول الصــادرات الصناعيــة وواردات اآلالت واملعــدات 
الصناعيــة عــن شــهر حزيــران مــن العــام 2017. أن مجمــوع قيمــة 
ــام  ــن الع ــتة االوىل م ــهر الس ــال األش ــة خ ــة اللبناني ــادرات الصناعي الص
2017 بلــغ 1.212 مليــار دوالر أمــريك، مقابــل 1.301 مليــار دوالر أمــريك. 
خــال الفــرة ذاتهــا مــن العــام 2016، أي بانخفــاض بلغــت نســبته %6.8، 
كــا تجــدر االشــارة اىل ان املعــدل الشــهري للصــادرات الصناعيــة اللبنانيــة 
خــال االشــهر الســتة االوىل مــن العــام 2017 بلــغ 202 مليــون دوالر 
أمــريك مقابــل 216.8 مليــون دوالر أمــريك خــال الفــرة عينهــا مــن العــام 
ــن اآلالت  ــواردات م ــة ال ــوع قيم ــغ مجم ــرى، بل ــة أخ ــن جه 2016. وم
واملعــدات الصناعيــة خــال االشــهر الســتة االوىل مــن العــام 2017 نحــو 
115.2 مليــون دوالر أمــريك، مقابــل 131 مليــون دوالر أمــريك خــال 
الفــرة عينهــا مــن العــام 2016، أي بانخفــاض نســبته بلغــت حــوايل %12.1 

ــام 2016. ــع الع ــة م مقارن

أقــر مجلــس الشــعب مــروع القانــون املتضمــن تعديــل بعض   •
ــص  ــدد رشوط ترخي ــذي يح ــام 2006، وال ــم 24 لع ــون رق ــكام القان أح
وعمــل مؤسســات الرصافــة، حيــث متــت املوافقــة عــى التعديــل املتعلــق 
ــح الحــد األدىن لرأســال مؤسســات  ــة، ليصب ــال رشكات الرصاف ــرأس م ب
ــرة  ــون ل ــة، و400 ملي ــركات الرصاف ــورية ل ــرة س ــار ل ــة 2 ملي الرصاف
ســورية ملكاتــب الرصافــة، و200 مليــون لــرة ملكاتــب الرصافــة يف 

ــة. ــق النائي املناط
مبشــاركة 164 رشكــة مــن 23 دولــة عربيــة وأجنبيــة انطلقــت   •
فعاليــات معــرض إعــادة إعــار ســورية بدورتــه الثالثــة والــذي تنظمــه 
ــة بالتعــاون مــع  ــم املعــارض واملؤمتــرات الدولي مؤسســة الباشــق لتنظي

ــزت  ــث متي ــارض، حي ــكان يف مدينــة املع ــة واإلس ــغال العام وزارة األش
ــة  ــة واألجنبي ــدول العربي ــدد ال ــاد ع ــرض بازدي ــن املع ــدورة م ــذه ال ه
ــام 23  ــذا الع ــا ه ــغ عدده ــث بل ــابقة حي ــدورات الس ــن ال ــاركة ع املش
ــة مهمــة  ــا يحمــل دالل ــام الســابق، وهــو م ــة الع ــل 11 دول ــة مقاب دول
عــى بــوادر التعــايف االقتصــادي وعمليــة البنــاء واإلعــار يف ســورية التــي 
أصبحــت مــن أهــم البلــدان الواعــدة لالســتثار فيهــا. ومــن أهــم الــدول 
ــا وإســبانيا  ــران وأملاني ــد وإي ــا والصــن والهن ــل وإيطالي املشــاركة الربازي
وجنــوب أفريقيــا ومــن الــدول العربيــة لبنــان ومــرص واألردن والعــراق 

واإلمارات وعان. 

انخفضــت أســعار املســتهلك يف اململكــة العربيــة الســعودية بنســبة 0.1% عــى أســاس ســنوي يف شــهر آب /أغســطس 2017، مقابــل انخفــاض بنســبة 
0.3% يف شــهر متــوز /يوليــو الســابق. وذلــك للشــهر الثامــن عــى التــوايل، حيــث انخفضــت األســعار خــال الفــرة نفســها بصــورة أقــل بالنســبة ملكــون 
األطعمــة واملروبــات إىل -1.8% مــن -2.0% ومكــون النقــل إىل -1.6% مــن -1.7%، اكــا انخفضــت أســعار مكــون الســكن والخدمــات بنســبة أرسع 

بلغــت -0.5% )مــن -0.2%(. أمــا عــى أســاس شــهري، كانــت أســعار املســتهلك مســتقرة مقارنــة بارتفــاع بنســبة 0.1% يف الشــهر الســابق. 

االقتصاد اللبناني

االقتصاد السعودي
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اســتقر ســعر رصف الجنيــه املــري مقابــل الــدوالر األمريــي يف نهايــة تعامــات هــذا األســبوع عنــد مســتوى 17.62 جنيــه للــراء و17.72   •
ــع. ــراء و21.29 للبي ــه لل ــوايل 21.09 جني ــورو ح ــجل الي ــع، وس ــه للبي جني

ربــح رأس املــال الســوقي للبورصــة املريــة، نحــو 12.8 مليــار   •
جنيــه خــال جلســات تــداول هــذا األســبوع، ليغلــق عنــد مســتوى 
732.432 مليــار جنيــه. هــذا وقــد ارتفــع املــؤرش الرئيــي EGX30 بنســبة 
0.62% ليغلــق عنــد مســتوى 13,695 نقطــة، كــا ارتفــع مــؤرش الــركات 
الصغــرة واملتوســطةEGX70  مبعــدل 2.71%، ليســتقر عنــد مســتوى 763 
ــق  ــاً بنحــو 2.41%، ليغل ــؤرش إيجــي إكــس 100 ارتفاع نقطــة، وســجل م
عنــد مســتوى 1,692نقطــة. وســجل الســوق إجــايل قيمــة تــداول خــال 

ــداول  ــة الت ــت كمي ــن بلغ ــه، يف ح ــار جني ــو 5 ملي ــت نح ــبوع بلغ األس
1.703 مليــار ورقــة ماليــة، منفــذة عــى 127 ألــف عمليــة مقارنــة بإجايل 
قيمــة تــداول قدرهــا 7.4 مليــار جنيــه وكميــة تــداول بلغــت 2.415 مليــار 
ــابق.  ــبوع الس ــال األس ــة خ ــف عملي ــى 153 أل ــذة ع ــة منف ــة مالي ورق
وقــد اســتحوذت األســهم عــى 98.63% مــن إجــايل قيمــة التــداول داخــل 
ــداول للســندات نحــو 1.37% خــال  ــت قيمــة الت املقصــورة يف حــن مثل

تعامــات األســبوع.

ــاء أن  ــواد البن ــري مل ــس التصدي ــن املجل ــادر ع ــر ص ــن تقري ب  •
صــادرات قطاعــات الصناعــات املعدنيــة تراجعــت خــال شــهر آب/ 
أغســطس 2017 لتســجل 342 مليــون دوالر أمريــي، مقارنــة بـــ 463 
ــاض %26.  ــون دوالر خــال شــهر آب/ أغســطس 2016، بنســبة انخف ملي
كــا أوضــح التقريــر أن صــادرات الحديــد ارتفعــت خــال الشــهر نفســه 
ــي  ــون دوالر أمري ــة بـــ 25 ملي ــي، مقارن ــون دوالر أمري لتســجل 72 ملي
خــال آب /أغســطس 2016، بنســبة زيــادة 189%، ليتصــدر قطــاع الحديــد 

ــاء. وارتفعــت صــادرات املواســر  ــواد البن ــة مل أهــم القطاعــات التصديري
بنســبة 49% خــال الفــرة نفســها لتســجل 1.300 مليــون دوالر أمريــي، 
مقارنــة بـــ 900 ألــف دوالر أمريــي فقــط خــال نفــس الفــرة مــن العــام 
ــس  ــال نف ــة خ ــار الكرمي ــى واألحج ــادرات الح ــهدت ص ــا ش 2016. في
ــغ 49%، حيــث ســجلت صــادرات آب /أغســطس  الشــهر تراجــع حــاد بل
191 مليــون دوالر أمريــي مقارنــة بـــ 372 مليــون دوالر أمريــي خال آب 

/أغســطس 2016.

االقتصاد المصري
الجنيه المصري:

البورصة المصرية:

أخبار اقتصادية:

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

العدد 36 أيلول / سبتمبر - 2017

 أشــارت النتائــج األوليــة مليــزان املدفوعــات الفلســطيني يف الربــع الثــاين 
ــغ  ــذي بل ــاري، وال ــز يف الحســاب الج ــتمرار العج ــام 2017 إىل اس ــن ع م
عــن   %54.4 نســبته  بلغــت  وبارتفــاع  أمريــي،  دوالر  مليــون   467.4
ــاري  ــميزان التج ــز يف الـ ــز إىل العجـ ــذا العج ــود ه ــابق. ويع ــع الس الرب
ــز  ــة إىل عج ــي، إضاف ــون دوالر أمري ــغ 1,055.9 ملي ــذي بل ــلعي ال السـ
ــاع  ــا االرتف ــي. أم ــون دوالر أمري ــغ 213 ملي ــذي بل ــات ال ــزان الخدم مي
امللحــوظ يف عجــز الحســاب الجــاري فيعــزى إىل االنخفــاض يف تعويضــات 
الفلســطينين العاملــن يف الكيــان اإلرسائيــي بنســبة 216% إضافــة إىل 
االنخفــاض امللحــوظ يف التحويــات الجاريــة املقدمــة للحكومــة مــن 
املانحــن بنســبة 53.5% عــن الربــع الســابق. ويف املقابــل ســجل حســاب 
الدخــل فائضــاً مقــداره 418.7 مليــون دوالر أمريــي خــال نفــس الفــرة، 
بانخفــاض بلغــت نســبته 11% عــن الربــع الســابق. وقــد كانــت تعويضــات 
العاملــن يف الكيــان اإلرسائيــي البالغــة 404.1 مليــون دوالر أمريــي 
ــغ دخــل االســتثار  ــا بل الســبب الرئيــس يف فائــض حســاب الدخــل، في
املقبــوض مــن الخــارج 39.4 مليــون دوالر أمريــي، نتــج بشــكل أســايس 
عــن الدخــل املقبــوض عــى اســتثارات الحافظــة يف الخــارج، إضافــة إىل 

الفوائــد املقبوضــة عــى الودائــع الفلســطينية يف البنــوك الخارجيــة. كــا 
حقــق ميــزان التحويـــات الجاريــة فائضـــاً بلغــت قيمتــه 382.8 مليــون 
ــج  ــع الســابق، نت ــي، بانخفــاض بلغــت نســبته 19% عــن الرب دوالر أمري
بشــكل رئيــس عــن انخفــاض تحويــات املانحــن للحكومــة. وقــد شــكلت 
ــن إجــايل  ــا نســبته 19.6% م ــي م ــة للقطــاع الحكوم ــات الجاري التحوي
ــة  ــات الجاري ــكلت التحوي ــا ش ــارج، بين ــن الخ ــة م ــات الجاري التحوي
للقطاعــات األخــرى )وأهمهــا القطــاع الخــاص( مــا نســبته 80.4%. ومــن 
الجديــر بالذكــر أن تحويــات الــدول املانحــة قــد شــكلت نحــو 33.7% مــن 
ــة  ــج األولي ــة مــن الخــارج. كــا أشــارت النتائ إجــايل التحويــات الجاري
مليــزان املدفوعــات إىل وجــود فائــض يف الحســاب الرأســايل واملــايل 
ــكل  ــق ل ــض املتحق ــة الفائ ــي، نتيج ــون دوالر أمري ــداره 564.1 ملي مق
ــي، والحســاب  ــون دوالر أمري ــغ 89.6 ملي ــن الحســاب الرأســايل البال م
ــل، ســجلت األصــول  ــي. يف املقاب ــون دوالر أمري ــغ 474.5 ملي ــايل البال امل
ــون  ــدى ســلطة النقــد الفلســطينية ارتفــاع مقــداره 38 ملي ــة ل االحتياطي
ــون دوالر أمريــي  ــة مــع ارتفــاع مقــداره 108.6 ملي دوالر أمريــي مقارن

ــع الســابق. يف الرب

االقتصاد الفلسطيني



االقتصاد العالمي

انخفــض معــدل البطالــة يف روســيا خــال شــهر آب /أغســطس إىل مــا دون 5% للمــرة األوىل منــذ شــهر آب /أغســطس 2014، حيــث تراجــع معــدل البطالــة إىل 
4،9% مــن 5،1% املســجل يف متوز/يوليــو 2017، وهــو أقــل مــن التوقعــات البالغــة 5.1%. هــذا وقــد انخفــض عــدد العاطلــن عــن العمــل بـــ 245 ألــف مقارنــة مــع 

الســنة الســابقة ليصــل إىل 3.792 عاطــل عــن العمــل.

انخفــض عــدد املتقدمــن بطلبــات للحصــول عــى إعانــة البطالــة يف أمريــكا عــى غــر املتوقــع يف األســبوع الســابق، لكــن الضبابيــة تســود حــول صــورة ســوق 
العمــل يف األجــل القريــب نتيجــة التأثــر باإلعصاريــن هــاريف وإرمــا. هــذا وقــد بينــت وزارة العمــل األمريكيــة، إن طلبــات الحصــول عــى إعانــة بطالــة ألول مــرة 

انخفضــت مبقــدار 23 ألــف طلــب إىل مســتوى معــدل يف ضــوء العوامــل املوســمية بلــغ 259 ألــف طلــب يف األســبوع املنتهــى يــوم 16 أيلــول /ســبتمرب 2017.
أبقــى مجلــس االحتياطــي الفيــدرايل أســعار الفائــدة دون تغيــر، لكنــه ملــح إىل أنــه مــا زال يتوقــع زيــادة جديــدة بحلــول نهايــة العــام عــى أقــى   •
تقديــر عــى الرغــم مــن انخفــاض مســتوى التضخــم. كــا كشــف املجلــس إنــه ســيبدأ خــال تريــن األول /أكتوبــر تقليــص محفظــة أصولــه البالغــة قيمتهــا نحــو 
4.2 تريليــون دوالر أمريــي والتــي جمعهــا يف الســنوات التــي أعقبــت األزمــة املاليــة يف عــام 2008. وذكــر املجلــس يف تقريــره بشــأن السياســة النقديــة، انخفــاض 
معــدل البطالــة ومنــو االســتثار يف األنشــطة التجاريــة إىل جانــب النمــو االقتصــادي الــذي ظــل مســتداما هــذا العــام، وإن كان متواضعــا، كمــربرات لقــراره. وأضــاف 

أن املخاطــر يف األمــد القريــب مــا زالــت متوازنــة تقريبــا، لكنــه أشــار إىل أنــه يتابــع التضخــم عــن كثــب. 

ــد  ــى صعي ــو ع ــا للنم ــة توقعاته ــارة العاملي ــة التج ــت منظم رفع  •
التجــارة الدوليــة للعــام 2017، بفضــل ازديــاد الطلــب بصــورة أعــى مــا كان 
متوقعــاً، عــى البضائــع يف آســيا وأمــركا الشــالية. وقــد بينــت يف بيــان أنهــا 
رفعــت توقعاتهــا الســابقة مــن 2.4% هــذه الســنة إىل 3.6%. وحــذرت املنظمــة 
عــى مــدى ســنوات مــن األجــواء الســلبية، التــي ال تــزال طاغيــة عــى صعيــد 
ــر  ــن التأث ــا م ــدت قلقه ــة يف 2008. وأب ــة املالي ــد األزم ــة بع ــارة الدولي التج
ــل ادارة  ــن قب ــاً م ــرة، خصوص ــادات كب ــة يف اقتص ــد الحائي ــل لتصاع املحتم
الرئيــس األمــريك دونالــد ترامــب، ومــن أنهــا ميكــن أن تؤثــر ســلباً يف التجــارة 
الدوليــة، وقــال املديــر العــام ملنظمــة التجــارة الدوليــة إن التوقعــات املحســنة 
ــزال قامئــة  ــار ســارة، ولكــن مل يخــِف وجــود »أخطــار كبــرة ال ت للتجــارة أخب
تهــدد االقتصــاد الــدويل، وميكــن أن تقــوض بســهولة أي تحســن عــى صعيــد 
التجــارة، ورأى أن هــذه األخطــار تشــمل إمــكان ترجمــة الخطابــات الحائيــة 
ــائر  ــد الخس ــية وتزاي ــرات الجيوسياس ــد التوت ــارة، وتصاع ــى التج ــود ع اىل قي

ــة. ــوارث الطبيعي ــة الك ــة، نتيج االقتصادي
كشــف بنــك التســويات الــدويل، بــأن هنــاك مــا يقــارب 14 تريليــون   •

دوالر أمريــي مفقــودة مــن الــركات واملؤسســات العامليــة غــر املاليــة خــارج 
الواليــات املتحــدة. وأشــار، تقريــر صــادر عنــه إىل أن هــذه األمــوال الضخمــة 
عبــارة عــن ديــن مفقــود مــن ميزانياتهــا جــراء مشــتقات تجــارة العمــات. ومع 
ذلــك وبحســب البنــك، فــإن مضامــن هــذا األمــر مازالــت غــر واضحــة نظــراً 
ألن تجــارة العمــات مدعومــة بعمليــات التبــادل املــايل اآلجلــة، مشــرا إىل أنــه 
ينبغــي أن يتــم ســداد هــذا الديــن يف وقــت مــا، األمــر الــذي قــد يزيــد مــن 
ــات  ــارج الوالي ــة خ ــر املرفي ــات غ ــإن املؤسس ــر، ف ــاً للتقري ــر. ووفق املخاط
ــراء  ــي ج ــون دوالر أمري ــن 13 و14 تريلي ــراوح ب ــغ ي ــة مببل ــدة مدين املتح
عمليــات املتاجــرة بالعمــات، وهــذا املبلــغ يتجــاوز املبالــغ التــي تحتفــظ بهــا 
ــع املــايل  ــة الرب ــى نهاي ــا حت ــون يف ميزانياته هــذه املؤسســات عــى شــكل دي
األول مــن العــام 2017، واملقــدرة بنحــو 10 تريليونــات دوالر أمريــي، يشــار إىل 
أن املؤسســات غــر املرفيــة املذكــورة يف التقريــر هــي العقاريــة والحكوميــة 
وبعــض املؤسســات يف القطــاع املــايل التــي ال تصنــف ضمــن البنــوك واملنظات 

الدوليــة.

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 التضخــم يف منطقــة اليــورو ســجل   •
أعــى مســتوى يف أربعــة أشــهر خــال آب /أغســطس 2017، حيــث أن أســعار املســتهلكن يف 19 دولــة تتعامــل باليــورو ارتفعــت مبعــدل 1.5% عــى 
أســاس ســنوي، وعــى أســاس شــهري ارتفعــت مبعــدل 0.3%.   وبعــد اســتبعاد املــواد الغذائيــة والطاقــة، ســجل معــدل التضخــم األســايس 1.3% عــى 

أســاس ســنوي، وارتفعــت أســعار الطاقــة 4% عــى أســاس ســنوي و0.7% عــى أســاس شــهري، وهــي أعــي زيــادة ضمــن مكونــات املــؤرش.

ارتفعــت أســعار املســتهلك يف اململكــة املتحــدة مبعــدل 2.9% عــى أســاس ســنوي خــال شــهر آب /أغســطس 2017، حيــث زاد عــن التوقعــات التــي 
أشــارت إىل ارتفــاع مبعــدل 2.8%، وكذلــك عــن املعــدل املســجل يف الشــهر الســابق والبالــغ 2.6%. فارتفــاع أســعار املابــس والوقــود كانــت املســاهم 
الرئيــس يف هــذا االرتفــاع.  أمــا معــدل التضخــم األســايس الســنوي، الــذي يســتبعد أســعار كل مــن مكــون الطاقــة والغــذاء والكحــول والتبــغ، فقــد ســجل 

2.7% خــال شــهر آب /أغســطس 2017، وهــو معــدل أعــى مــن التوقعــات التــي ســجلت %2.5.

بينــت وزارة املاليــة األملانيــة إن اقتصــاد البــاد كان ضعيفــا يف بدايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2017 بعــد أداء قــوى يف النصــف األول لكــن املــؤرشات تشــر إىل 
أن منــوه القــوى سيســتمر. مضيفــة أن معنويــات الــركات تظــل مرتفعــة وأن مــن املتوقــع أن يســتفيد املصــدرون األملــان مــن تعــاىف االقتصــاد العاملــي. هــذا 
وقــد منــا االقتصــاد األملــاين مبعــدل 0.7% يف األشــهر الثاثــة األوىل مــن العــام 2017 و0.6% يف الفــرة مــن أبريــل /نيســان 2017 حتــى حزيــران /يونيــو 2017 مدفوعا 

بزيــادة إنفــاق املســتهلكن والحكومــة وكذلــك ارتفــاع االســتثارات يف األبنيــة واآلالت.

االتحاد األوروبي

االقتصاد البريطاني

االقتصاد األلماني
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االقتصاد اآلسيوي

أبقــى بنــك اليابــان ســعر الفائــدة الرئيــي عــى املــدى القصــر دون تغيــر عنــد مســتوى -0.1% يف اجتــاع ســبتمرب 2017، وذلــك بعــد ســاعات مــن إعــان مجلــس 
االحتياطــي الفيــدرايل خطــة لبــدء بيــع بعــض األصــول يف امليزانيــة العموميــة التــي تبــدأ يف شــهر تريــن األول /أكتوبــر 2017. كــا حافــظ صنــاع السياســة عــى 
العائــد املســتهدف عــى الســندات الحكوميــة ملــدة 10 ســنوات، وهــو مــا يقــارب 0%، وحافظــوا عــى وجهــة نظــره املتفائلــة بشــأن االســتهاك الخــاص واالقتصــادات 
الخارجيــة. هــذا ويــرى بنــك اليابــان بحســب االجتــاع األخــر أن االقتصــاد اليابــاين ينمــو بوتــرة معتدلــة بجــودة دورة واضحــة مــن الدخــل إىل اإلنفــاق ومؤكــًدا 

عــى أن الناتــج الصناعــي يتحــرك نحــو النمــو بفضــل زيــادة الطلــب الداخــي والخارجــي،

أظهــرت بيانــات مكتــب اإلحصــاء الوطنــي الصينــي، ارتفــاع أســعار املســتهلكن يف الصــن بنســبة 1.8% عــى أســاس ســنوي يف آب /أغســطس 2017، مقابــل %1.4 
معــدل التضخــم الســنوي املســجل خــال شــهر متــوز /يوليــو 2017، وهــو أعــى مســتوى للتضخــم منــذ كانــون الثــاين /ينايــر 2017. بينــا أشــارت التوقعــات إىل 
معــدل 1.6% فقــط. حيــث ارتفعــت أســعار الســلع غــر الغذائيــة بوتــرة أرسع مبــا نســبته 2.3%، بينــا تراجعــت أســعار الغــذاء بنســبة 0.2%. أمــا عــى أســاس 

شــهري، فقــد ارتفعــت أســعار املســتهلك بنســبة 0.4% بعــد ارتفاعهــا بنســبة 0.1% يف الشــهر الســابق، وهــي الزيــادة الشــهرية الثانيــة عــى التــوايل.

ارتفعــت قيمــة األصــول الخارجيــة لركيــا بنســبة 2.6% اعتبــاراً مــن متــوز /يوليــو 2017 لتصــل إىل 221 مليــار دوالر أمريــي، مقارنــة مــع مســتواها يف نهايــة عــام 
2016، وذلــك وفقــاً للبيانــات الصــادرة عــن البنــك املركــزي الــريك. كــا أظهــرت البيانــات ارتفــاع التزامــات البــاد تجــاه غــر املقيمــن بنســبة 16.1% لتصــل إىل 
670.9 مليــار دوالر أمريــي خــال الفــرة املشــار إليهــا. وبلــغ صــايف وضــع االســتثار الــدويل( رصيــد األصــول الخارجيــة مطروحــاً منــه رصيــد الخصــوم الخارجيــة( 
مــا يقــارب )- 449.9 مليــار دوالر أمريــي( خــال متــوز /يوليــو 2017، مقارنــة مــع )– 362.3 مليــار دوالر( يف نهايــة العــام املــايض. وأشــارت أيضــاً إىل ارتفــاع رصيــد 
القــروض الخارجيــة للبنــوك بنســبة 0.1% يف متــوز /يوليــو 2017 إىل 87.6 مليــار دوالر أمريــي، مقارنــة مــع نهايــة العــام املــايض، يف حــن ارتفــع إجــايل القــروض 

الخارجيــة للقطاعــات األخــرى خــال نفــس الفــرة بنســبة 6.7% ليصــل إىل 106.6 مليــار دوالر أمريــي.

االقتصاد الصيني

االقتصاد الياباني

االقتصاد التركي
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ارتفعــت معظــم مــؤرشات األســهم األمريكيــة مــع نهايــة تــداوالت األســبوع، وذلــك بعــد انتعــاش قطــاع الرعايــة الصحيــة بعدمــا ســحب الســيناتور جــون ماكــن 
ــا تجاهــل املســتثمرون  ــر، وبعدم ــدة دون تغي ــى أســعار الفائ ــة ع ــة الفيدرالي ــاء أعضــاء اللجن ــد، ووســط إبق ــة الجدي ــة الصحي ــون الرعاي ــم ملــروع قان الدع
ــا الشــالية عــى الرغــم مــن ضغــط ســهم رشكــة أبــل عــى الســوق. أمــا مــؤرشات األســهم األوروبيــة  املخــاوف بشــأن التوتــرات بــن الواليــات املتحــدة وكوري
الرئيســية فقــد ارتفعــت مــع نهايــة تعامــات هــذا األســبوع بقيــادة قطــاع البنــوك والــركات املاليــة، وذلــك يف ظــل تغلــب تأثــر بيانــات اقتصاديــة قويــة يف 
منطقــة اليــورو عــى تجــدد التوتــرات حــول كوريــا الشــالية، إىل جانــب ترقــب الســوق لخطــاب رئيســة الــوزراء الربيطانيــة تريــزا مــاي حــول انفصــال بريطانيــا 
عــن االتحــاد األورويب. هــذا وقــد ارتفعــت األســهم اليابانيــة يف ختــام تعامــات هــذا األســبوع وذلــك بدعــم مــن االنخفــاض يف مســتويات الــن اليابــاين، األمــر الــذي 
مثــل فرصــة لــراء أســهم رشكات التصديــر التــي تحقــق اســتفادة مــن انخفــاض الــن، وذلــك مــع عــزوف املســتثمرين عــن بنــاء مراكــز جديــدة، ترقبــاً لقــرارات 

املركــزي األمريــي، والجتــاع املركــزي اليابــاين.

أسواق المال العالمية

W W W . D C R S . S YW W W . D C R S . S Y 11

أسعار النفط

ارتفعــت أســعار النفــط العامليــة مــع نهايــة تــداوالت هــذا االســبوع، وذلــك نتيجــة مــا أفــى إليــه اجتــاع أوبــك واملنتجــن املســتقلن يف فيينــا بالتأكيــد عــى 
إمكانيــة متديــد التعــاون خــال 2018، وبدعــم انخفــاض منصــات الحفــر والتنقيــب يف الواليــات املتحــدة ألدىن مســتوى يف ثاثــة أشــهر. ومــن قــوة الطلــب العاملــي 

عــى النفــط الخــام، ووســط انخفــاض مــؤرش الــدوالر األمريــي.
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تراجعــت أســعار الذهــب مــع نهايــة تعامــات هــذا األســبوع، بفعــل ارتفــاع احتــاالت قيــام االحتياطــي الفيــدرايل برفــع أســعار الفائــدة مجــددا قبــل نهايــة 
هــذا العــام، باإلضافــة إىل اإلعــان عــن خفــض امليزانيــة العموميــة الضخمــة مــن األصــول املاليــة املختلفــة. كــا تراجعــت أســعار الفضــة مــع نهايــة تعامــات هــذا 

األســبوع نتيجــة االحتــاالت املحيطــة الفائــدة األمريكيــة، واملخــاوف بشــأن مســتويات الطلــب الفعــي يف الصــن أكــرب مســتهلك للمعــادن بالعــامل.

أسعار المعادن الثمينة
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أسعار العمالت الرئيسية

تراجــع الــدوالر مقابــل اليــورو خــال تعامــات هــذا االســبوع، وذلــك يف ظــل تراجــع الــدوالر مقابــل العمــات الرئيســية األخــرى، وتحســن البيانــات االقتصاديــة 
الصــادرة عــن منطقــة اليــورو، والتــي تضمنــت حديــث محافــظ البنــك املركــزي األورويب يف املؤمتــر الســنوي للمخاطــر النظاميــة األوروبيــة يف فرانكفــورت، ووســط 
تجــدد التوتــرات الجيوسياســية العامليــة يف شــبه الجزيــرة الكوريــة. وبالنســبة للــن اليابــاين فقــد تراجــع خــال تعامــات هــذا االســبوع، وذلــك بعــد اجتــاع البنــك 
املركــزي اليابــاين الــذي قــرر خالــه تثبيــت سياســته النقديــة دون تغــر مــع اإلشــارة إىل تحســن أداء النمــو يف االقتصــاد، يف ظــل تزايــد الطلــب عــى أســواق األســهم 
وعــى االســتثارات الخطــرة عــى حســاب املــاذ اآلمــن مثــل الذهــب والــن اليابــاين يف ظــل اســتقرار أوضــاع األســواق املاليــة هــذا األســبوع، وبســبب التوتــرات 

السياســية الحاليــة يف اليابــان مــع االنتخابــات املبكــرة التــي قــد يجريهــا رئيــس الــوزراء آيب إليجــاد الدعــم الــكايف ملواجهــة التصعيــد مــع كوريــا الشــالية
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