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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 ــظ س حاف
يف الســوق املوازيــة عــى منحــاه الهبوطــي خــال تعامــات 
هــذا األســبوع، حيــث عــزز مــن تحســنه ليامــس مســتوى الـــ 
ــي يف بعــض املناطــق  ــدوالر األمري ــل ال ــرة ســورية مقاب 500 ل
الشــالية والرشقيــة. هــذا وتشــر التوقعــات إىل مزيــد مــن 
التحســن يف ســعر رصف اللــرة الســورية يف الفــرة القادمــة. كــا 
تشــر البيانــات يف الســوق املوازيــة إىل وجــود زيــادة ملحوظــة يف 
الكميــات املعروضــة مــن الــدوالر األمريــي وذلــك نتيجــة زيــادة 
إقبــال املواطنــن عــى التخلــص مــن الــدوالر األمريــي وتفضيــل 
اللــرة الســورية. هــذا ويســتمر الخلــل يف الســوق )الســعر 
الرســمي أعــى مــن الســعر يف الســوق املوازيــة( نتيجــة اســتمرار 
ــرة  ــت ســعر رصف الل مــرف ســورية املركــزي يف سياســة تثبي
الســورية، وعــدم اســتجابته للمتغــرات التــي طــرأت عــى ســوق 
الــرف بالرغــم مــن املــؤرشات االيجابيــة العديــدة عــى الصعيــد 
الســيايس واألمنــي واالقتصــادي، والتــي تــي مبزيــد مــن الراجــع 

ــام القادمــة. ــة يف األي لســعر الــرف يف الســوق املوازي
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 

ــتوردات. ــم املس معظ
ــورو يف  ــل الي ــورية مقاب ــرة الس ــعر رصف الل ــبة لس ــا بالنس أم
ــة،  ــوق املوازي ــن يف الس ــتمر بالتحس ــد اس ــة فق ــوق املوازي الس
ــم  ــال معظ ــمية خ ــوق الرس ــن الس ــل م ــتوياته أق ــى مس لتبق
ــرة  ــورو/ ل ــض زوج )الي ــث انخف ــايض، حي ــهر امل ــات الش تعام
ســورية( إىل مســتوى 590 لــرة ســورية يف نهايــة هــذا األســبوع 
مقابــل مســتوى 608 املســجل يف نهايــة األســبوع الســابق، ومبــا 
ــورو يف  ــام الي ــورية أم ــرة الس ــت الل ــا ارتفع ــبته 2.96%. ك نس
الســوق الرســمية مبــا نســبته 2.28% لينخفــض زوج )اليــورو/ 
ــة هــذا  ــرة ســورية يف نهاي ــرة ســورية( إىل مســتوى 607.07 ل ل
األســبوع مقابــل مســتوى 621.22 لــرة ســورية يف نهايــة األســبوع 

ــم 2(. ــاين رق 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 النــرشة األســبوعية لجلســات التــداول الصــادرة عــن ســوق 
دمشــق لــأوراق املاليــة عــن األســبوع 24-2017/9/28، ارتفــاع ملحــوظ 
يف مــؤرش ســوق دمشــق لــأوراق املاليــة DWX، خــال جلســات تــداول 
ــك مبقــدار102.46 نقطــة ومبــا نســبته 3.25%،ليصــل  هــذا األســبوع، وذل
إىل مســتوى 3,252.89 نقطــة املســجل نهايــة هــذا األســبوع مقابــل 
ــك  ــابق، وذل ــبوع الس ــة األس ــجل يف نهاي ــة املس ــتوى3,150.43 نقط مس
نتيجــة ارتفــاع ســعر ســهم كل مــن بنــك الربكــة مبعــدل 13.96%،ورشكــة 
الســورية الكويتيــة للتأمــن مبعــدل 4.97%، وبنــك الشــام مبعــدل %4.61، 
ســورية  وبنــك   ،%4.31 مبعــدل  الزيــوت  لصناعــة  األهليــة  والرشكــة 
والخليــج مبعــدل 3.03%، ورشكــة العقيلــة للتأمــن التكافــي مبعــدل %2.77، 
وفرنســبنك ســورية مبعــدل 1.93%،وبنــك قطــر الوطنــي ســورية مبعــدل 
ــدويل  ــدويل اإلســامي مبعــدل 1.8%، واملــرف ال ــك ســورية ال 1.87%،وبن
ــك  ــهم بن ــعر س ــاض س ــل انخف ــدل 0.37%،مقاب ــل مبع ــارة والتموي للتج
األردن ســورية مبعــدل -5.83%، والبنــك العــريب ســورية مبعــدل -1.28%، يف 
حــن أن بقيــة األســهم مل يجــر أي تــداول عليهــا أو بقيــت أســعارها ثابتــة. 
ــداول خــال  ــة حجــم الت ــا يخــص األســهم األكــر نشــاطاً مــن ناحي وفي
ــي ســورية  ــك قطــر الوطن ــد شــكلت حصــة ســهم بن هــذا األســبوع، فق
الحصــة األكــرب، حيــث بلغــت نســبتها 40.66.%، ثــم بنــك ســورية الــدويل 
اإلســامي بنســبة 16.78%،يليــه بنــك الشــام بنســبة 11.17%،وبنــك الربكــة 
بنســبة 6.09%، وفرنســبنك ســورية بنســبة 5.55%، ورشكــة العقيلــة للتأمــن 

التكافــي بنســبة 5.26%، والرشكــة األهليــة لصناعــة الزيــوت بنســبة 
4.22%، واملــرف الــدويل للتجــارة والتمويــل بنســبة3.33%، وبنــك ســورية 
ــة  ــك األردن ســورية بنســبة 1.94%، أمــا بقي ــج بنســبة 3.05%، وبن والخلي
ــداول عليهــا فقــد بلغــت نســبة حصتهــا مجتمعــة  ــم الت ــي ت األســهم الت
املســجلة  األســبوعية  التــداوالت  قيمــة  ارتفعــت  وقــد  هــذا   .%1.95
ــا  ــع مســتواها يف األســبوع الســابق، مب ــة م خــال هــذا األســبوع باملقارن
نســبته138.9% لتصــل إىل206.6 مليــون لــرة ســورية مقابــل 86.5 مليــون 
لــرة ســورية خــال األســبوع الســابق، كــا ارتفــع حجــم التــداول مبعــدل 
128.1% ليصــل إىل 511,013 ســهم خــال هــذا األســبوع مقابــل 223,982 
ســهم يف األســبوع الســابق موزعــًة عــى 560 صفقــة. يبــن الجــدول التــايل 
ــال  ــاض خ ــاع، واالنخف ــاط، واالرتف ــث النش ــن حي ــهم م ــة أس ــى ثاث أع
ــة  ــريف )ذات الغالبي ــاع امل ــهم رشكات القط ــب أس ــغ نصي ــبوع. بل األس
العظمــى مــن الــرشكات املدرجــة يف ســوق دمشــق لــأوراق املاليــة( مــن 
ــا نســبته 89.76% و%90.94  ــداول األســبوعي م إجــايل حجــم وقيمــة الت
ــوايل، يليهــا أســهم رشكات قطــاع التأمــن بنســبة 5.78% و%4.07  عــى الت
ــة بنســبة 4.22% و%4.82  ــم أســهم رشكات قطــاع الصناع ــوايل، ث عــى الت
عــى التــوايل، وأســهم رشكات قطــاع الخدمــات بنســبة 0.24% و%0.17 
ــة  ــجل أي عملي ــة مل تس ــاع الزراع ــهم رشكات قط ــا أس ــوايل، أم ــى الت ع

ــداول هــذا األســبوع. ــداول خــال جلســات ت ت
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متفرقات اقتصادية محلية

االقتصاد العربي
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ــك عــودة، تســجيل  ــر األســبوعي الصــادر عــن بن ــر التقري أظه  •
الودائــع املرفيــة املقيمــة خــال األســبوع املنتهــي يف 14 أيلــول /ســبتمرب 
2017، أول تراجــع أســبوعي لهــا منــذ منتصــف شــهر آب /أغســطس2017، 
حيــث انخفضــت بقيمــة 187 مليــار لــرة لبنانيــة نتيجــة تراجــع الودائــع 
باللــرة اللبنانيــة بقيمــة 44 مليــار لــرة لبنانيــة وســط تراجــع يف الودائــع 
ــع يف  ــة، وتراج ــرة لبناني ــار ل ــة 10 ملي ــة بقيم ــرة اللبناني ــة بالل االدخاري
الودائــع تحــت الطلــب باللــرة  اللبنانيــة بقيمــة 34 مليــار لــرة لبنانيــة، 
إضافــة إىل انخفــاض الودائــع بالعمــات األجنبيــة بقيمــة 143 مليــار لــرة 
ــياق،  ــذا الس ــي(. ويف ه ــون دوالر أمري ــادل 95 ملي ــا يع ــة )أي م لبناني

تقلصــت الكتلــة النقديــة مبفهومهــا الواســع مبقــدار 205 مليــار لــرة 
ــل  ــة مــن قب ــة املكتتب ــة وســط ارتفــاع يف محفظــة ســندات الخزين لبناني
القطــاع غــر املــريف بقيمــة 155 مليــار لــرة لبنانيــة وتراجــع يف حجــم 
النقــد املتــداول بقيمــة 173 مليــار لــرة لبنانيــة خــال األســبوع املذكــور. 
وعليــه، تكــون الودائــع املرفيــة املقيمــة قــد ســجلت زيادةقيمتهــا9,635 
ــايس  ــكل أس ــة بش ــام 2017، مدعوم ــة الع ــذ بداي ــة من ــرة لبناني ــار ل ملي
ــي اســتحوذت عــى 87.8% مــن  ــة الت ــع بالعمــات األجنبي ــادة الودائ بزي

مجمــوع النمــو. 

ــن املــرف التجــاري الســوري عــن اســتعداده الســتئناف  أعل  •
ــط  ــق الضواب ــة وف ــة والصناع ــي الزراع ــة لقطاع ــروض اإلنتاجي ــح الق من
ــرار  ــب ق ــادرة مبوج ــزي والص ــورية املرك ــرف س ــل م ــن قب ــدة م املع
ــدى  ــروض ل ــح الق ــتئناف من ــوص اس ــليف بخص ــد والتس ــس النق مجل

املصــارف العامــة.
ــدداً  ــتهلك ع ــة املس ــة وحامي ــارة الداخلي ــدرت وزارة التج أص  •
مــن القــرارات املحــددة لرأســامل الــركات بأنواعهــا محــدودة املســؤولية 
ــق  ــة الخاصــة والقابضــة ورســوم التصدي ــة واملســاهمة املغفل والتضامني
عليهــا وأيضــاً مــا يتعلــق برســوم الســجل التجــاري. حيــث حــددت رســم 
التصديــق عــى النظــام األســايس للركــة محــدودة املســؤولية مببلــغ 100 
ألــف لــرة ســورية والركــة املســاهمة املغفلــة الخاصــة مببلــغ 150 ألــف 
ــرة ســورية والركــة  ــغ 300 ألــف ل ــة العامــة مببل ــرة ســورية واملغفل ل
املســاهمة املغفلــة القابضــة مببلــغ 500 ألــف لــرة ســورية. كــام حــددت 
ــة  ــة والتوصي ــخاص التضامني ــامل رشكات األش ــد األدىن لرأس ــوزارة الح ال

والــركات محــدودة املســؤولية مببلــغ 5 ماليــن لــرة ســورية ورأســامل 
الــركات ذات الشــخص الواحــد محــدودة املســؤولية مببلــغ 10 ماليــن 
املغفلــة  املســاهمة  الــركات  لرأســامل  األدىن  والحــد  لــرة ســورية 
الخاصــة بـــ 15 مليــون لــرة ســورية، بينــام حــدد القــرار رأســامل الركات 
املســاهمة املغفلــة العامــة مببلــغ 100 مليــون لــرة ســورية واملســاهمة 

ــار لــرة ســورية. ــة القابضــة مبلي املغفل
أصــدرت الركــة الســورية لتخزيــن وتوزيــع املــواد البرتوليــة   •
»محروقــات« قــرار جديــد رفعــت مبوجبــه أســعار مــاديت »املــازوت 
والفيــول« لجميــع القطاعــات غــر املدعومــة، مثــل الصناعــي والتجــاري 
والســفارات والهيئــات وغرهــا. حيــث أصبــح ســعر ليــرت املــازوت 293 
لــرة ســورية بــدالً مــن 290 لــرة ســورية وكذلــك مــادة الفيــول أصبــح 
229,279 لــرة ســورية للطــن الواحــد، بارتفــاع بلــغ نحــو 8 ألــف لــرة 

سورية بعد أن كان سعر طن الفيول 221,270 لرة سورية. 

ســجل الناتــج املحــي اإلجــايل منــواً باألســعار الجاريــة، بلغــت نســبته 6.2% خــال النصــف األول مــن العــام 2017، ليبلــغ 1.26 تريليــون ريــال ســعودي، 
مقابــل 1.19 تريليــون ريــال ســعودي خــال النصــف األول مــن العــام 2016.وقــد انخفــض الناتــج املحــي اإلجــايل باألســعار الثابتــة، بشــكل طفيــف 
بنســبة 0.8% خــال النصــف األول مــن العــام الجــاري، ليبلــغ 1.27 تريليــون ريــال ســعودي، مقابــل 1.28 تريليــون ريــال ســعودي يف نفــس الفــرة مــن 

العــام املــايض.

االقتصاد اللبناني

االقتصاد السعودي
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اســتقر ســعر رصف الجنيــه املــري مقابــل الــدوالر األمريــي يف نهايــة تعامــات هــذا األســبوع عنــد مســتوى 17.60جنيــه للــرشاء و17.70   •
جنيــه للبيــع، وســجل اليــورو حــوايل20.80 جنيــه للــرشاء و21.01 للبيــع.

تعامــات  ختــام  يف  تعاماتهــا  البورصــة  مــؤرشات  أنهــت   •
ــن  ــم م ــراء، بدع ــة الخ ــي إىل املنطق ــؤرش الرئي ــد امل ــبوع، ليصع األس
مشــريات املتعاملــن األجانــب والعــرب، وقــد ربــح رأس املــال الســوقي 
للبورصــة نحــو 9.7 مليــارات جنيــه، ليغلــق عنــد مســتوى 748.597 مليــار 
ــه مري.هــذا وقــد ارتفــع املــؤرش الرئيــي EGX30 بنســبة %1.14  جني
ليغلــق عنــد مســتوى13,889نقطة مقارنــة مــع مســتوى نهايــة  األســبوع 
 EGX70الســابق، كــا ارتفــع مــؤرش الــرشكات الصغــرة واملتوســطة
مبعــدل 1.42%، ليســتقر عنــد مســتوى 774نقطــة، وســجل مــؤرش إيجــي 

ــة. ــتوى 1,724نقط ــد مس ــق عن ــو 1.89%، ليغل ــاً بنح ــس 100 ارتفاع إك
وســجل الســوق إجــايل قيمــة تــداول خــال األســبوع بلغــت نحو6.4مليار 
جنيــه، يف حــن بلغــت كميــة التــداول 2.642 مليــار  ورقــة ماليــة، منفــذة 
ــا  ــداول قدره ــة ت ــايل قيم ــة بإج ــك مقارن ــة، وذل ــف عملي ــى 170 أل ع
ــة منفــذة  ــة مالي ــار ورق ــداول بلغــت 1.703 ملي ــة ت ــه وكمي ــار جني 5ملي
عــى 127 ألــف عمليــة خــال األســبوع الســابق.وقد اســتحوذت األســهم 
عــى 98.79% مــن إجــايل قيمــة التــداول داخــل املقصــورة يف حــن مثلــت 

ــبوع. ــات األس ــال تعام ــو 1.21% خ ــندات نح ــداول للس ــة الت قيم

ارتفعــت صــادرات مــر إىل االتحــاد األورويب، لتصــل إىل نحــو   •
ــري،  ــه م ــار جني ــو 32 ملي ــادل نح ــا يع ــي م ــار دوالر أمري 1.844 ملي
ــة بـــ1.355  ــة 2016-2017، مقارن ــع الثالــث مــن الســنة املالي خــال الرب
مليــون دوالر بنهايــة الربــع الثالــث مــن العــام املــايل 2015 – 2016، 
بارتفــاع قــدره نحــو 500 مليــون دوالر، وفًقــا ألحــدث التقاريــر الصــادرة 

ــري. ــزي امل ــك املرك ــن البن ع
كشــف البنــك املركــزي املــري، عــن أن ودائــع البنــوك العاملــة   •
ــرة  ــادة كب ــجلت زي ــكاً، س ــا 38 بن ــة وعدده ــة املري ــوق املحلي يف الس
ــة  ــه مــري خــال الـــ 5 ســنوات مالي ــون جني بلغــت أكــر مــن 2 تريلي
ــو 1  ــو 2012 نح ــران /يوني ــهر حزي ــة ش ــجلت يف نهاي ــث س ــة، حي املاضي

تريليــون جنيــه مــري، وارتفعــت إىل نحــو 3.043 تريليــون جنيــه مــري 
ــع  ــر يف ودائ ــو الكب ــذا النم ــود ه ــو 2017. ويع ــران /يوني ــة حزي يف نهاي
ــاع  ــدة يف القط ــة املتزاي ــة إىل الثق ــنوات الـــ 5 املاضي ــال الس ــوك خ البن
ــة الســتثار  ــي عــن مــاذات آمن املــريف املــري وبحــث القطــاع العائ
فوائــض األمــوال، إىل جانــب طــرح البنــوك ملنتجــات ادخاريــة عاليــة 
الفائــدة. ومــن جهــة ثانيــة كشــف تقريــر االســتقرار املــايل للبنــك املركــزي 
ــار  ــبة 41.6% إىل 79 ملي ــع بنس ــاد ارتف ــي للب ــن الخارج ــري أن الدي امل
دوالر مــع نهايــة الســنة املاليــة 2016-2017 التــي انتهــت يف 30 حزيــران 
املــايض، وبذلــك يكــون الديــن الخارجــي قــد زاد نحــو 23.2 مليــار دوالر 

ــابقة. ــنة الس ــع الس ــة م ــة 2016-2017 مقارن ــنة املالي ــي يف الس أمري

االقتصاد المصري
الجنيه المصري:

البورصة المصرية:

أخبار اقتصادية:
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أظهــر تقريــر صــادر الجهــاز املركــزي لإلحصــاء وســلطة النقــد، إن 
ــع  ــة الرب ــع نهاي ــادة م االســتثارات الفلســطينية يف الخــارج، ســجلت زي
الثــاين مــن العــام 2017، بلغــت نحــو 1.1 مليــار دوالر أمريــي باملقارنــة 
مــع االســتثارات الخارجيــة يف فلســطن. وأشــارت النتائــج األوليــة لوضــع 
ــة  ــات النقدي ــن الخارجــي لفلســطن، أن اإليداع ــدويل والدي ــتثار ال االس
املحليــة يف البنــوك الخارجيــة، إضافــة إىل النقــد األجنبــي املوجــود يف 
االقتصــاد الفلســطيني، اســتحوذت عــى النصيــب األكــرب، مــا نســبته %63 
ــايل  ــج إىل أن إج ــرت النتائ ــول الخارجية.وأظه ــة األص ــايل قيم ــن إج م
ــغ 6,204  أرصــدة أصــول االقتصــاد الفلســطيني املســتثمرة يف الخــارج بل
مليــون دوالر أمريــي، موزعــة بــن اســتثار أجنبــي مبــارش بنســبة 
ــة  ــا العمل ــرى )أهمه ــتثارات أخ ــة 19%، واس ــتثارات حافظ 6.3%، واس
والودائــع( 67.3%، وأصــول احتياطيــة 7.4%..أمــا عــى املســتوى القطاعــي، 
فقــد شــكلت االســتثارات الخارجيــة لقطــاع البنــوك 75.2% مــن إجــايل 

األصــول الخارجيــة لاقتصــاد الفلســطيني. ويف املقابــل، بلــغ إجــايل 
أرصــدة الخصــوم األجنبيــة )االلتزامــات( عــى االقتصــاد الفلســطيني 
ــون  ــوايل 5,102 ملي ــطن( ح ــتثمرة يف فلس ــن املس ــر املقيم ــدة غ )أرص
ــتثارات  ــبة 50%، واس ــارش بنس ــي مب ــتثار أجنب ــن اس ــت ب دوالر، توزع
حافظــة 13.8%، واســتثارات أخــرى )أهمهــا القــروض والودائــع مــن 
ــد شــكلت االســتثارات  ــي، فق ــى املســتوى القطاع الخــارج( 36.2%. وع
األجنبيــة يف قطــاع البنــوك حــوايل 38.4% مــن إجــايل الخصــوم األجنبيــة 
عــى االقتصــاد الفلســطيني. كــا أشــارت النتائــج األوليــة إىل أن إجــايل 
رصيــد الديــن الخارجــي عــى االقتصــاد الفلســطيني قــد بلغ حــوايل 1,854 
مليــون دوالر أمريــي، موزعــة بــن ديــن عــى القطــاع الحكومــي بنســبة 
55%، وقطــاع البنــوك 40.9%، والقطاعــات األخــرى )الــرشكات املاليــة غــر 
املرفيــة، والــرشكات غــر املاليــة، واملؤسســات األهليــة، واألرس املعيشــية( 
بنســبة 3.8%، واالقــراض بــن الــرشكات التابعــة واملنتســبة بنســبة %0.3.

االقتصاد الفلسطيني
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االقتصاد العالمي

أظهــرت بيانــات صــادرة عــن هيئــة اإلحصــاءات االتحاديــة أن مبيعــات التجزئــة يف روســيا ســجلت زيــادة أكــرب مــن املتوقــع يف آب /أغســطس 2017،   •
فقــد زادت بنســبة 1.9% مقارنــة مــع الشــهر نفســه مــن العــام 2016.وهــو مــا يعــزز توقعــات رســمية بــأن االقتصــاد ميــي يف مســار نحــو العــودة إىل مســتويات 
النمــو التــي شــهدها قبــل تباطــؤه يف 2015-2016. حيــث يســتفيد االقتصــاد الــرويس مــن انتعــاش يف أســعار الخــام العامليــة وسياســات ماليــة وإجــراءات نقديــة 

ــة 2017 إىل 1.7-2.2% مــن %1.8-1.3. ــول نهاي ــج املحــي االجــايل بحل ــه لنمــو النات ــرويس رفــع توقعات حصيفــة. ويذكــر أن البنــك املركــزي ال
عدلــت وكالــة »فيتــش« نظرتهــا املســتقبلية للديــون الســيادية الروســية مــن »مســتقرة« إىل »إيجابيــة«، مــا يــدل عــى تعــايف االقتصــاد بعــد ســنتن   •
مــن الركــود. مؤكــدة عــى تحســن التصنيــف االئتــاين للديــون الســيادية لروســيا بالعمــات األجنبيــة والوطنيــة عــى املــدى الطويــل، ولكــن أبقتــه عنــد مســتوى 
»BBB-«. وهــذا مــا يعــود للتغــرات اإليجابيــة يف روســيا بســبب سياســة الحكومــة االقتصاديــة، وتتوقــع »فيتــش« أن يواصــل البنــك املركــزي الــرويس عملــه لبلــوغ 
معــدالت تضخــم منخفضــة، تزامنــاً مــع خفــض تدريجــي ألســعار الفائــدة. ويتوقــع خــرباء الوكالــة أن يبلــغ معــدل التضخــم يف روســيا خــال العامــن القادمــن 
نســبة 4.5%، ويرافــق ذلــك مــع منــو االقتصــاد الــرويس يف هــذا العــام بنســبة 2%، ويف 2018 و2019 بنســبة 2.1%. كــا قالــت »فيتــش« إن عجــز امليزانيــة الفيدراليــة 

ســيراجع يف 2017 إىل 2% مــن حجــم الناتــج املحــي اإلجــايل، وبلــوغ نقطــة التعــادل يف 2019، أيعــد تســجيل عجــز يف امليزانيــة.

ــى  ــول ع ــات للحص ــوا بطلب ــن تقدم ــن الذي ــدد األمريكي ــع ع ارتف  •
ــر  ــا يعكــس اســتمرار أث ــع األســبوع املــايض مب ــن املتوق ــر م ــة بأك ــة بطال إعان
ــى  ــول ع ــات الحص ــل إن طلب ــت وزارة العم ــا. وقال ــاريف وإرم ــن ه اإلعصاري
ــدل يف  ــتوى مع ــب إىل مس ــف طل ــع 12 أل ــرة زادت بواق ــة ألول م ــة بطال إعان
ــي يف 23  ــبوع املنته ــب يف األس ــف طل ــغ 272 أل ــمية بل ــل املوس ــوء العوام ض

أيلــول /ســبتمرب.
أظهــر التقديــرات الصــادرة عــن وزارة التجــارة األمريكيــة أن الناتــج   •

املحــي اإلجــايل منــا بنســبة 3.1% عــى أســاس ســنوي يف الربــع الثــاين مــن عــام 
2017، مقارنــة مــع 1.4% معــدل النمــو املســجل يف الربــع األول 2017. وبذلــك 
يكــون االقتصــاد األمريــي قــد منــا بوتــرة أرسع قليــا مــن التقديــرات األوليــة يف 
الربــع الثــاين مــن العــام الحــايل، مســجا أرسع معــدل منــو يف أكــر مــن عامــن، 
ولكــن الزخــم تباطــأ عــى األرجــح يف الربــع الثالــث يف ظــل تأثــر اإلعصاريــن 
هــاريف وإرمــا اللذيــن كبحــا النشــاط مؤقتا.ومــع تســارع النمــو يف الربــع الثــاين، 

منــا االقتصــاد 2.1% يف النصــف األول مــن 2017 عــى أســاس ســنوي.

أطلــق صنــدوق النقــد العــريب إصــدار أيلــول /ســبتمرب مــن تقريــر   •
»آفــاق االقتصــاد العــريب«، الــذي يتضمــن تحديثــاً لتوقعــات النمــو االقتصــادي 
ــث  ــي 2017 و2018. حي ــال عام ــة خ ــدول العربي ــم يف ال ــات التضخ واتجاه
أوضــح التقريــر تأثــر البلــدان العربيــة كمجموعــة بعــدد مــن العوامــل التــي 
ــاري  ــام الج ــال الع ــق خ ــو املحق ــدل النم ــى مع ــات ع ــا انعكاس ــيكون له س
ــة  ــة العاملي ــة االقتصادي ــرز هــذه العوامــل التطــورات يف البيئ واملقبــل. مــن أب
خاصــة فيــا يتعلــق بأســواق النفــط العامليــة، وُمــي عــدد مــن الــدول العربية 
ــاالت  ــواء االخت ــتهدف احت ــادي تس ــاح االقتص ــج لإلص ــذ برام ــاً يف تنفي قُدم
االقتصاديــة وكذلــك اســتمرار التطــورات الداخليــة يف بعــض البلــدان العربيــة 
ــدول الجوار.هــذا  ــات عــى النمــو االقتصــادي بهــا وب ومــا تفرضــه مــن تحدي
ــام 2017  ــة خــال ع ــة كمجموع ــدول العربي ــم خفــض معــدل منــو ال ــد ت وق
ــريب  ــاد الع ــاق االقتص ــر آف ــواردة يف تقري ــات ال ــة بالتوقع ــو 0.3% مقارن بنح
إصــدار أذار /مــارس املــايض، حيــث مــن املتوقــع أن ينخفــض النمــو يف البلــدان 
العربيــة كمجموعــة إىل 1.9% عــام 2017. أمــا فيــا يتعلــق بعــام 2018، مــن 
ــات  ــودة كمي ــة ع ــادي إىل 2.9% بفرضي ــو االقتص ــدل النم ــاع مع ــع ارتف املتوق
االنتــاج النفطــي لســابق عهدهــا يف األشــهر املمتــدة مــن شــهر نيســان /أبريــل 
ــور  ــات تط ــق باتجاه ــا يتعل ــا في ــمرب 2018. أم ــون األول /ديس ــى كان وحت
ــال  ــة خ ــدول العربي ــم ال ــاً يف معظ ــهدت ارتفاع ــد ش ــة، فق ــعار املحلي األس
ــر  ــة بتحري ــدول العربي ــام معظــم ال األشــهر االوىل مــن عــام 2017، نظــراً لقي

ــر حجــم  ــًة إىل تأث ــة. إضاف ــة أو كلي ــة ســواء بصــورة جزئي أســعار مــواد الطاق
املعــروض مــن الســلع والخدمــات بســبب التطــورات املحليــة التــي تشــهدها 
ــام بعــض  ــادة مســتويات األســعار قي ــة. كــا أدى إىل زي ــدول العربي بعــض ال
ــلع، أو  ــض الس ــا بع ــع به ــت تتمت ــي كان ــاءات الت ــاء االعف ــة بإلغ دول املنطق
بزيــادة الرائــب والرســوم عــى العديــد مــن الســلع والخدمــات. يشــار أيضــاً 
إىل انخفــاض املتحصــات مــن النقــد االجنبــي الــذي ولـْـد بــدوره ضغــوط عــى 
ســعر رصف العمــات املحليــة، األمــر الــذي أدى إىل زيــادة مســتوى الضغــوط 
التضخميــة يف بعــض الــدول العربيــة. بينــا ســاهمت يف التخفيــف مــن 
ــط  ــدول لضب ــا بعــض ال ــي اتخذته ــة االجــراءات الت حــدة الضغــوط التضخمي
ــة  ــدول العربي ــك، قامــت بعــض ال ــًة إىل ذل ــاق املحــي. إضاف مســتويات االنف
بانتهــاج سياســات نقديــة انكاشــية لخفــض مســتويات التضخــم. نتيجــة 
ــم يف  ــدل التضخ ــغ مع ــع أن يبل ــن املتوق ــذا وم ــر، ه ــالفة الذك ــورات س للتط
ــد  ــى صعي ــوايل 15.0%، وع ــام 2017 ح ــال ع ــة خ ــة كمجموع ــدول العربي ال
التوقعــات لعــام 2018، يتوقــع أن يبلــغ معــدل التضخــم نحــو 10.3%. تجــدر 
اإلشــارة إىل أن االرتفــاع يف معــدل التضخــم للــدول العربيــة كمجموعــة خــال 
2017 و2018 يُعــزى بصــورة رئيســية إىل معــدالت التضخــم املرتفعــة املســجلة 
ــدول  ــإن معــدل التضخــم يف ال ــك ف يف كٍل مــن مــر والســودان، يف ضــوء ذل
ــام  ــيبلغ نحــو 5.2% خــال ع ــدون مــر والســودان س ــة ب ــة كمجموع العربي

ــام 2018. ــال ع ــو 5.8% خ 2017 ونح

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 أســعار املســتهلكن   •
يف منطقــة اليــورو ظــل مســتقراً يف أيلول/ســبتمرب 2017 مقارنــة مــع معدلــه يف الشــهر الســابق لــه، حيــث ســجل خالــه مــا نســبته 1.5%،وبالنظــر إىل 
املكونــات الرئيســية للتضخــم يف منطقــة اليــورو، فقــد اســتحوذت أســعار الطاقــة أعــى معــدل ســنوي يف أيلــول /ســبتمرب )3.9%، مقارنــة مــع 4.0% يف 
آب /أغســطس(، يليــه الغــذاء والكحــول والتبــغ )1.9%، مقارنــة مــع 1.4% يف آب /أغســطس(، والخدمــات )1.5%، مقارنــة مــع 1.6% يف  آب /أغســطس( 
والســلع الصناعيــة غــر الطاقيــة )0.5%، مســتقرة مقارنــة بشــهر آب /أغســطس(.  كــا ارتفــع مــؤرش أســعار املســتهلكن األســايس الــذي يســتبعد أســعار 

الغــذاء والطاقــة والكحــول والتبــغ، بنســبة 1.1% يف أيلــول /ســبتمرب عــى أســاس ســنوي.

أظهــرت بيانــات الناتــج املحــي اإلجــايل الربيطــاين الصــادرة مؤخــراً تباطــؤ وتــرة النمــو يف االقتصــاد الربيطــاين يف الربــع الثــاين مــن عــام 2017. حيــث 
ارتفــع الناتــج املحــي اإلجــايل بنســبة 0.3% عــى أســاس ربــع ســنوي، والــذي جــاء مطابقــا للتوقعــات. هــذا ويعــد االســتثار يف األصــول الثابتــة املحــرك 
الرئيــي للنمــو، يف حــن ارتفــع اإلنفــاق العائــي بوتــرة أبطــأ. ومــن جانــب اإلنتــاج، شــكلت صناعــات الخدمــات املســاهمة املوجبــة الوحيــدة يف منــو 
الناتــج املحــي اإلجــايل. أمــا عــى أســاس ســنوي، فقــد تباطــأ معــدل النمــو ليصــل إىل 1.5% يف الربــع الثــاين 2017، وهــو مــا جــاء بصــورة أقــل مــن 

التوقعــات عنــد 1.7%. علــاً أنــه يعــد أبطــأ وتــرة لــه يف أربــع ســنوات، بعــد تقــدم بنســبة 1.8% يف األشــهر الثاثــة األوىل مــن العــام 2017.

أعلــن مكتــب االحصــاءات الفيــدرايل األملــاين أن األجــور الحقيقيــة ارتفعــت بنســبة 2.7% خــال الربــع الثــاين مــن العــام 2017، وهــو أكــرب منــو يف حجــم املرتبــات 
الحقيقيــة منــذ عــام 2008.وأظهــرت البيانــات أن مــدن رشق أملانيــا شــهدت االرتفــاع األكــرب يف األجــور يف الفــرة بــن نيســان /أبريــل ومتــوز /يوليــو املاضيــن، 
وأن قطــاع العالــة غــر املاهــرة منخفضــة األجــر شــهد الزيــادة األكــرب يف حجــم األجور.وســاهم تراجــع التضخــم خــال هــذه الفــرة يف منــو األجــور الحقيقيــة، 
حيــث ارتفعــت األســعار االســتهاكية بنســبة 0.5% مقابــل ارتفــاع األجــور االســمية بنســبة 3.2%.، وكانــت األجــور الحقيقيــة يف أملانيــا قــد ارتفعــت خــال الربــع 

األول مــن العــام 2017 بنســبة %2.5.

االتحاد األوروبي

االقتصاد البريطاني

االقتصاد األلماني
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االقتصاد اآلسيوي

أظهــرت بيانــات صــادرة عــن بنــك اليابــان املركــزي ارتفــاع أســعار املنتجــن )الجملــة( خــال آب/أغســطس2017 بنســبة 0.8%، مقارنــة بالشــهر ذاتــه مــن العــام 
املــايض متجــاوزاً التوقعــات التــي ســجلت 0.6%. أمــا بالنســبة ألســعار الجملــة فقــد تراجعــت عــى أســاس شــهر بنســبة 0.2% خــال آب/ أغســطس2017، بعــد 
ارتفــاع شــهر بنســبة 0.3% خــال شــهر متــوز/ يوليــو2017. وبحســب البيانــات ارتفعــت أســعار اإلعانــات والفنــادق والتأجــر، يف حــن تراجعــت أســعار تكنولوجيــا 

املعلومــات واالتصــاالت والربمجيــات.

أظهــرت نتائــج بيانــات صــادرة عــن مصلحــة الدولــة لإلحصــاء أن كــربى الــرشكات الصناعيــة الصينيــة ســجلت منــوا أرسع يف أرباحهــا خــال األشــهر الثانيــة األوىل 
مــن العــام 2017. حيــث أن الــرشكات الصناعيــة التــي تزيــد عائداتهــا الســنوية عــى 20 مليــون يــوان )حــوايل 3.02 مليــون دوالر أمريــي( ســجلت أرباحــاً بلغــت 
4.92 تريليــون يــوان خــال األشــهر الثانيــة األوىل مــن العــام 2017، بزيــادة 21.6% عــى أســاس ســنوي، وهــو مــا يفــوق منــواً بلــغ 21.2% خــال فــرة األشــهر 
الســبعة األوىل مــن عــام 2017. كــا أنــه وخــال شــهر آب /أغســطس فقــط، منــت أربــاح كــربى الــرشكات الصناعيــة بنســبة 24% عــى أســاس ســنوي، وهــو معــدل 
أرسع بكثــر مــن نســبة منــو بلغــت 16.5% يف شــهر متــوز /يوليــو 2017.ومــن بــن 41 صناعــة شــملها املســح، ســجلت 39 صناعــة منــواً يف أرباحهــا عــى أســاس 
ســنوي خــال األشــهر الثانيــة األوىل مــن العــام. حيــث إن النمــو القــوي يــأيت نتيجــة الرتفــاع أســعار املنتجــات الصناعيــة وانخفــاض تكاليــف اإلنتــاج. وعــى صعيــد 
آخــر ارتفــع مــؤرش أســعار املنتجــن الصينيــن، الــذي يقيــس تكاليــف الســلع عنــد بــاب املصنــع، مبــا نســبته 6.3% عــى أســاس ســنوي يف آب /أغســطس 2017، 

بزيــادة 0.8% مقارنــة مــع مســتوى شــهر متــوز /يوليــو2017.

أظهــرت بيانــات غــر معدلــة صــادرة عــن معهــد اإلحصــاء الــريك ارتفــاع معــدل البطالــة يف تركيــا عــى أســاس ســنوي إىل 9.3% خــال الربــع الثــاين عــام 2017، 
وتزيــد هــذه النســبة عــى معــدل البطالــة خــال الفــرة نفســها مــن العــام 2016 الــذي بلــغ 8.8%، لكنهــا تقــل عــن النســبة املســجلة يف الفــرة مــن آذار /مــارس 
إىل أيــار /مايــو 2017 البالغــة 9.6%.. وهــو مــا يســلط الضــوء عــى ضعــف منــو االقتصــاد الــريك الــذي يــرزح تحــت وطــأة ضبابيــة املشــهد الســيايس، فيــا هــوت 
اللــرة إىل أدىن مســتوى لهــا أمــام الــدوالر. كــا ارتفــع معــدل البطالــة يف القطاعــات غــر الزراعيــة خــال الربــع الثــاين 2017 إىل 11.4% مــن 10.7% خــال الفــرة 

ذاتهــا مــن العــام 2016، لكنــه جــاء أقــل مــن معــدل الفــرة بــن آذار /مــارس إىل أيــار /مايــو 2017 الــذي بلــغ %11.6.

االقتصاد الصيني

االقتصاد الياباني

االقتصاد التركي
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ــال إحــراز الرئيــس األمريــي تقدمــاً يف طريــق اإلصــاح  ارتفعــت مــؤرشات األســهم األمريكيــة خــال تــداوالت األســبوع، وذلــك يف ظــل تفــاؤل املســتثمرين حي
الريبــي، وعقــب التطــورات والبيانــات اإليجابيــة عــن االقتصــاد األمريــي، والتــي أوضحــت اتســاع ثقــة املســتهلكن وارتفــاع طلبــات البضائــع املعمــرة، والنمــو 
الــذي حققــه االقتصــاد األمريــي خــال الربــع الثــاين مــن العــام 2017 مبــا معدلــه 3.1%، وقــد قــاد هــذا االرتفــاع أســهم قطــاع التكنولوجيــا. كــا أن مــؤرشات 
األســهم األوروبيــة الرئيســية ارتفعــت خــال تعامــات هــذا األســبوع بقيــادة أســهم قطــاع البنــوك والــرشكات املاليــة، وأســهم رشكات التصديــر بعــد تراجــع اليــورو، 
وذلــك يف ظــل احتــاالت اســتمرار تشــديد السياســة النقديــة األوروبية،إضافــة إىل صعــود أســهم قطــاع الطاقــة وارتفــاع أســعار النفــط باألســواق العامليــة حيــث 
طغــي ذلــك عــى تأثــر التوتــرات الجيوسياســية العامليــة يف شــبه الجزيــرة الكوريــة، وعــى تأثــر الضبابيــة السياســية يف أملانيــا بعــد نتائــج االنتخابــات الفيدراليــة.

هــذا وقــد تراجعــت األســهم اليابانيــة يف ختــام تعامــات هــذا األســبوع وذلــك مــع بــدء التــداوالت دون الحــق يف توزيعــات األربــاح، ووســط عــزوف املســتثمرين 
عــن املخاطــرة مــع تجــدد التوتــرات بــن كوريــا الشــالية والواليــات املتحــدة األمريكيــة، األمــر الــذي طغــى عــى العوامــل اإليجابيــة األخــرى، ومنهــا ضعــف الــن 

مــع نهايــة تعامــات األســبوع، ومكاســب رشكات التكنولوجيــا العامليــة.

أسواق المال العالمية
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أسعار النفط

تراجعــت أســعار النفــط العامليــة خــال تعامــات هــذا االســبوع، وذلــك بفعــل عمليــات تصحيــح وجنــي األربــاح بعــد ارتفــاع أســعار النفــط يف وقــت ســابق مــن 
هــذا األســبوع ألعــى مســتوى يف عــدة أشــهر، وتحســن الــدوالر األمريــي مقابــل العمــات الرئيســية، ويف ظــل حالــة القلــق التــي تنتــاب املســتثمرين حيــال تســارع 
وتــرة اإلنتــاج األمريــي للنفــط الصخــري خــال الثاثــة أســابيع املاضيــة بأعــى وتــرة. وجــاء هــذا االرتفــاع عــى الرغــم مــن الضغــط عــى األســعار مــن جانــب 
تعهــد تركيــا بالتعامــل فقــط مــع الحكومــة املركزيــة العراقيــة بخصــوص نفــط كردســتان، بعــد نتائــج التصويــت عــى اســتقال االقليــم.  وعــى الرغــم أيضــاً مــن 
التوقعــات املتزايــدة أن دول منظمــة األوبــك بالتعــاون مــع املنتجــن خــارج املنظمــة ســيوافقون عــى مــد فــرة خفــض معــدالت اإلنتــاج املقــرر أن تنتهــي يف آذار 

/مــارس 2018.
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تراجعــت أســعار الذهــب خــال تعامــات هــذا األســبوع، نتيجــة ارتفــاع الــدوالر األمريــي مقابــل العمــات الرئيســية، وبفعــل االحتــاالت القويــة لقيــام االحتياطي 
الفيــدرايل رفــع أســعار الفائــدة ملــرة ثالثــة هــذا العــام خــال اجتــاع كانــون األول/ديســمرب 2017. وذلــك بالتزامــن مــع تباطــؤ الطلــب االســتثاري عــى املعــادن 

الثمينــة كمــاذ آمــن وســط انحســار املخــاوف بشــأن كوريــا الشــالية.هذا وقــد تراجعــت بفعــل ذلــك أســعار الفضــة أيضــاً.

أسعار المعادن الثمينة
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أسعار العمالت الرئيسية

عــاد الــدوالر األمريــي إىل التحســن مقابــل اليــورو خــال تعامــات هــذا االســبوع، حيــث ارتفــع نتيجــة الدعــم الــذي لقيــه مــن البيانــات االقتصاديــة األمريكيــة، 
إضافــة إىل التقــدم الــذي تحقــق عــى صعيــد خطــة خفــض الرائــب التــي أعلنــت عنهــا اإلدارة األمريكيــة، وتزايــد احتــاالت رفــع أســعار الفائــدة قبــل نهايــة 
العــام وذلــك بعــد تريحــات رئيســة البنــك االحتياطــي الفيــدرايل األخــرة. هــذا وياقــي اليــورو الضغــط الســلبي نتيجــة الفــارق يف السياســات عــى املــدى القصــر 
وهــو مــا اتضــح خــال تريحــات رؤســاء البنــوك املركزيــة خــال األســبوع. وبالنســبة للــن اليابــاين فقدتراجعخــال تعامــات هــذا االســبوع، يــأيت هــذا الراجــع 
بســبب قــوة الــدوالر وتراجــع الطلــب عــى الــن كمــاذ آمــن. إضافــة إىل صــدور بيانــات متداخلــة عــن االقتصــاد اليابــاين أظهــرت تحســن يف التضخــم وتراجــع 

يف إنفــاق القطــاع العائــي ومبيعــات التجزئــة.
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