
Week l y  Economic  Repor t
Week l y  Economic  Repor t
Week l y  Economic  Repor t

 التقرير
االقتصادي االسبوعي

العدد 49 كانون األول / ديسمبر 2017



فهرس المحتويات

االقتصاد السورية

االقتصاد العربي

االقتصاد العالمي

النفط والمعادن

يعبر مضمون هذا التقرير عن وجهة نظر مركز دمشق لألبحاث والدراسات )مداد(، وال يتحمل 

المركز أية مسؤولية قانونية عن أي قرار يتم اتخاذه باالستناد على المعلومات الموجودة فيه، 

وال يشكل عرضًا أو تشجيعًا لشراء أو بيع أية أصول مالية على الرغم من ثقة المركز 

بالقائمين على إعداده

سعر صرف الليرة السورية مقابل العمالت الرئيسية
سوق دمشق لألوراق المالية

متفرقات اقتصادية محلية

االقتصاد المصري
االقتصاد اللبناني

االقتصاد السعودي
االقتصاد الفلسطيني

االقتصاد الروسي
االقتصاد األمريكي

هيئات ومنظمات دولية
 االقتصاد األوروبي: االقتصاد البريطاني - االقتصاد األلماني

 االقتصاد اآلسيوي: االقتصاد الياباني - االقتصاد الصيني - االقتصاد
  التركي

األسواق المالية العالمية

النفط
المعادن الثمينة

العمالت الرئيسية



االقتصاد السوري

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

واصــل ســعر رصف اللــرة الســورية تراجعــه امللحــوظ أمــام الــدوالر 
وليتجــاوز  األســبوع،  تعامــات  املوازيــة خــال  الســوق  األمريــي يف 
ــرة  ــمية وألول م ــوق الرس ــتواه يف الس ــورية مس ــرة الس ــعر رصف الل س
ــرة ســورية  ــن 440 و450 ل ــراوح الســعر ب ــث ت ــة، حي ــذ أشــهر طويل من
ــك إىل ارتفــاع ملحــوظ يف الطلــب  ــدوالر األمريــي الواحــد، ويعــود ذل لل
ــض  ــا بع ــوم به ــة يق ــات مضارب ــاً بعملي ــي مدفوع ــدوالر  األمري ــى ال ع
كبــار املتعاملــن يف الســوق الســوداء. وجــاء ذلــك بالتزامــن مــع انخفــاض 
الكميــات املعروضــة مــن الــدوالر يف الســوق املوازيــة جــراء تحــول جــزء 
كبــر مــن الحــواالت مــن الســوق املوازيــة )املبالــغ األقــل مــن 500 دوالر 
أمريــي( إىل الســوق الرســمية، وذلــك بعــد تخفيــف الســلطات النقديــة 
القيــود التــي كانــت مفروضــة عــى ترصيــف القطــع األجنبــي يف القنــوات 
ــاح القــرار رقــم 1602  ــا إليــه ســابقاً( حيــث أت الرســمية )وهــذا مــا أرشن
الصــادر عــن مــرصف ســورية املركــزي خيــارات متعــددة لصاحــب الحوالــة 
غــر ترصيفهــا يف الســوق املوازيــة كإيداعهــا أو قبضهــا نقــداً، األمــر الــذي 
ــدم  ــم ع ــع العل ــة. م ــوق املوازي ــة يف الس ــات املعروض ــن الكمي ــل م قل
حصــول أي تغــرات يف العوامــل اإليجابيــة التــي ســاهمت يف تحســن 
ســعر رصف اللــرة الســورية يف الفــرة املاضيــة كتحســن املنــاخ االقتصــادي 
ــواردة مــن الخــارج.  ــد حجــم الحــواالت ال والســيايس والعســكري، وتزاي

أمــا يف الســوق الرســمية فقــد اســتقر ســعر رصف اللــرة الســورية مقابــل 
الــدوالر األمريــي لــدى املصــارف ورشكات الرصافــة، حيــث اســتمر مــرصف 
ســورية املركــزي يف تثبيــت ســعر زوج الــدوالر األمريــي /اللــرة الســورية 
عنــد مســتوى 436 لــرة ســورية للــدوالر األمريــي الواحــد، وكذلــك 
ســعر رشاء الــدوالر األمريــي لتســليم الحــواالت الشــخصية الــواردة مــن 
الخــارج باللــرات الســورية عنــد مســتوى 434 لــرة ســورية، وســعر رصف 
اللــرة الســورية مقابــل الــدوالر األمريــي مبوجــب النــرة الرســمية عنــد 

مســتوى 438 لــرة ســورية للمبيــع 435 لــرة ســورية للــراء.
ــوق  ــورو  يف الس ــل الي ــورية مقاب ــرة الس ــعر رصف الل ــبة لس ــا بالنس أم
املوازيــة فقــد تراجــع خــال تعامــات هــذا األســبوع، لرتفــع زوج 
ــذا  ــة ه ــورية يف نهاي ــرة س ــتوى 520 ل ــورية( إىل مس ــرة س ــورو/ ل )الي
األســبوع مقارنــة مــع مســتوى 495 لــرة ســورية املســجل يف نهايــة 
األســبوع الســابق، ومبــا نســبته 5.05%. كــا تراجعــت اللــرة الســورية يف 
الســوق الرســمية أمــام اليــورو  مبــا نســبته 0.36%، لرتفــع زوج )اليــورو/ 
ــبوع  ــذا األس ــة ه ــرة ســورية يف نهاي ــرة ســورية( إىل مســتوى 517.4 ل ل
مقابــل مســتوى 515.3  لــرة ســورية يف نهايــة األســبوع الســابق. )الرســم 

ــم 2(. ــاين رق البي

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

أظهــرت النــرة األســبوعية لجلســات التــداول الصــادرة عــن ســوق 
ــاع مــؤرش  ــة عــن األســبوع 17-2017/12/21، ارتف ــأوراق املالي دمشــق ل
ــة DWX ، لرتفــع املــؤرش مبقــدار 159.61  ــأوراق املالي ســوق دمشــق ل
ــة  ــتوى 5589.45 نقط ــل إىل مس ــث وص ــبته 2.94%، حي ــا نس ــة ومب نقط
املســجل نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 5,429.84 نقطــة املســجل 
يف نهايــة األســبوع الســابق. وذلــك نتيجــة ارتفــاع ســهم كل مــن املــرصف 
الــدويل للتجــارة والتمويــل مبعــدل 24.97%، يليــه بنــك بيمــو الســعودي 
الفرنــي مبعــدل 10.16%، وبنــك ســورية الــدويل اإلســامي مبعــدل %8.66، 
ــورية  ــبنك س ــدل 5.26%، وفرنس ــوت مبع ــة الزي ــة لصناع ــة األهلي والرك
ــريب  ــك الع ــدل 0.93%، والبن ــج مبع ــورية والخلي ــك س ــدل 4.78%، وبن مبع
ســورية مبعــدل 0.07%، مقابــل انخفــاض ســعر ســهم بنــك الربكــة مبعــدل 
-7.38%، وبنــك الشــام مبعــدل -5.06%، وبنــك قطــر الوطنــي ســورية 
ــة  ــة العقيل ــدل -1.99%، ورشك ــورية مبع ــك األردن س ــدل -4.22%، وبن مبع
ــل  ــارة والتموي ــدويل للتج ــرصف ال ــدل -1.09%،وامل ــي مبع ــن التكاف للتأم
ــا أو  ــداول عليه ــر أي ت ــهم مل يج ــة األس ــن أن بقي ــدل -0.86%، يف ح مبع

ــة. بقيــت أســعارها ثابت
 وفيــا يخــص األســهم األكــر نشــاطاً مــن ناحيــة حجــم التــداول خــال 
هــذا األســبوع، فقــد شــكلت حصــة ســهم بنــك ســورية الــدويل اإلســامي 
ــي  ــك قطــر الوطن ــم بن الحصــة األكــرب، حيــث بلغــت نســبتها 31.43%، ث
بنســبة 14.20%، وبنــك  الشــام  بنــك  يليــه  بنســبة %18.28،  ســورية 
ــة للتأمــن التكافــي بنســبة %8.08،  الربكــة بنســبة 8.57%، ورشكــة العقيل

واملــرصف الــدويل للتجــارة والتمويــل بنســبة 7.92%، وفرنســبنك ســورية 
ــريب  ــك الع ــبة 2.16%، والبن ــج بنس ــورية والخلي ــك س ــبة 5.19%، وبن بنس
ســورية بنســبة 1.72%، والركــة األهليــة لصناعــة الزيــوت بنســبة %1.70، 
أمــا بقيــة األســهم التــي تــم التــداول عليهــا فقــد بلغــت نســبة حصتهــا 
مجتمعــة 0.76%. هــذا وقــد انخفضــت قيمــة التــداوالت األســبوعية 
املســجلة خــال هــذا األســبوع باملقارنــة مــع مســتواها يف األســبوع 
الســابق، مبــا نســبته 28.8% لتصــل إىل 686.3 مليــون لــرة ســورية مقابــل 
963.6 مليــون لــرة ســورية خــال األســبوع الســابق، كــا انخفــض حجــم 
ــداول مبعــدل 30.0% ليصــل إىل 779,228 ســهم خــال هــذا األســبوع  الت
مقابــل 1,112,944ســهم يف األســبوع الســابق موزعــًة عــى 990 صفقــة. 
يبــن الجــدول التــايل أعــى ثاثــة أســهم مــن حيــث النشــاط، واالرتفــاع، 

ــاض خــال األســبوع. واالنخف
بلــغ نصيــب أســهم رشكات القطــاع املــرصيف )ذات الغالبيــة العظمــى مــن 
الــركات املدرجــة يف ســوق دمشــق لــأوراق املاليــة( مــن إجــايل حجــم 
ــوايل،  ــى الت ــبته 89.93% و95.42% ع ــا نس ــبوعي م ــداول األس ــة الت وقيم
ــوايل،  يليهــا أســهم رشكات قطــاع التأمــن بنســبة 8.13% و3.35% عــى الت
ــوايل،  ــة بنســبة 1.70% و1.14% عــى الت ــم أســهم رشكات قطــاع الصناع ث
وأســهم رشكات قطــاع الخدمــات بنســبة 0.24% و0.09% 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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أشــار تقريــر صــادر عــن  األمــم املتّحــدة تحت عنــوان »آفــاق الحالــة االقتصاديّة 
يف العــامل للعــام 2018« إىل أّن اإلقتصــاد اللبنــاين منــا بحــوايل 2% يف العــام 2017، 
بعــد أن كان قــد ســّجل منــو بنســبة 1% يف العــام 2016، مــع توقُّعــات بتحّســن 
ــر إىل أن  هــذا النمــو إىل 2.5% يف كلٍّ مــن عامــي 2018 و 2019. ولفــت التقري
التوتـّـرات الجيوسياســيّة اســتمرّت يف إلقــاء ظالهــا عــى اإلقتصــاد اللبنــاين، مــع 
إظهــاره بعضــاً مــن القــدرة عــى الصمــود يف وجــه الصدمــات املذكــورة. وإعتــرب 
التقريــر أن ضعــف النمــو اإلقتصــادي يف دول مجلــس التعــاون الخليجــي أثّــر 
ســلباً عــى اإلقتصــاد اللبنــاين يف مجــاالت التجــارة البينيّــة، وتحويــات العاملــن، 
وإســتثارات املحافــظ املاليــة، واإلســتثار األجنبــي املبــارش. كــا أشــار التقريــر 

إىل أنّــه مــن املتوقّــع أن تســتمر جهــود ضبــط أوضــاع املاليّــة العاّمــة يف لبنــان 
وأن يتقلـّـص العجــز املــايل وســط تحّســٍن يف إيــرادات الحكومــة. وأشــار التقريــر 
إىل أّن األســعار يف لبنــان ارتفعــت يف العــام 2017 بعــد إنكــاش يف العــام 2016، 
ــل  ــام 2017 مقاب ــبة 2.3% يف الع ــان بنس ــم يف لبن ــر التضّخ ــّدر التقري ــث ق حي
ــّدالت  ــع أيضــاً تراجــع مع ــام 2016، يف حــن توقّ إنكــاش بنســبة 0.8% يف الع
التضّخــم إىل 2.2% يف العــام 2018 و 2.3% يف العــام 2019. ووفقــاً للتقريــر، فــإن 
ــدة يف  ــعار الفائ ــاع أس ــع إرتف ــياً م ــاع متاش ــذة يف اإلرتف ــل آخ ــف التموي تكالي

الواليــات املتّحــدة األمركيّــة.

• أشــار مديــر عــام املــرصف العقــاري يف حديــث صحفــي أنــه مــن 
املتوقــع أن يتــم إطــاق القــروض الســكنية خــال الربــع األول مــن العــام 
ــك  ــدى البن ــد الدراســة والبحــث ل ــاً قي ــاً أن املوضــوع حالي )2018(، مبين
ــب  ــون املــرصف بقصــد طل ــن يراجع ــة الزبائ ــاً أن أغلبي ــزي، موضح املرك
خدمــة القــروض الســكنية أو قــروض )ســركارد(، حيــث يقــدر عــدد زبائــن 
ــن  ــن م ــر الزبائ ــون، غ ــون زب ــو 1.26 ملي ــاً بنح ــاري حالي ــرصف العق امل
الطــاب يف التعليــم املفتــوح والتعليــم املــوازي والتجنيــد. وفيــا يخــص 
ــة القــروض الســكنية يف  املــاءة املاليــة لــدى املــرصف وقدرتــه عــى تلبي
حــال تــم إطاقهــا، بــّن مديــر املــرصف العقــاري أن لــدى املــرصف نحــو 
191 مليــار لــرة كرصيــد عــى شــكل أمــوال جاهــزة لــدى البنــك املركــزي 
واملصــارف املحليــة، يف حــن يتوفــر لــدى املــرصف العقــاري نحــو 85 مليــار 
ــا  ــارشة، و أوضــح في ــف املب ــراض والتوظي ــة جاهــزة لإلق ــل كتل ــرة متث ل
يتعلــق برأســال املــرصف، أن رأس املــال الحــايل يبلــغ 10 مليــارات لــرة 
ســورية وهــو مدفــوع بالكامــل، يف حــن تعمــل إدارة املــرصف عــى زيــادة 
هــذا الرقــم ليصبــح رأســال املــرصف نحــو 15 مليــار لــرة، ليســتطيع رأس 
ــات  ــل باملنتج ــع الحاص ــة التوس ــع حال ــب م ــرصف التناس ــدى امل ــال ل امل

والخدمــات التــي يطلقهــا املــرصف.
• بينــت وزارة االقتصــاد والتجــارة الخارجيــة أن إجــازات وموافقــات 
االســتراد املمنوحــة خــال األربــاع الثاثــة األوىل مــن عــام 2017 بلغــت 
6.1 مليــار يــورو، منهــا نحــو 3.4 مليــار يــورو للقطــاع الخــاص، ونحــو2.7 
مليــار يــورو للقطــاع العــام. وبلــغ الوســط اليومــي لإلجــازات واملوافقــات 
املمنوحــة للقطــاع الخــاص يف العــام الحــايل ولغايــة نهايــة شــهر ســبتمرب /

أيلــول 2017، مــا يقــارب 18.7 مليــون يــورو وبارتفــاع قــدره 32%مقارنــة 
ــي  ــه الوســطي اليوم ــدر في ــذي ق ــام 2016 وال ــن ع ــرة م ــع نفــس الف م
ــواد املمنوحــة  ــت أن أهــم امل ــورو. وبين ــون ي لإلجــازات بنحــو 14.2 ملي
للقطــاع الخــاص كانــت “صفائــح ولفائــف الحديــد والــذرة الصفــراء 
العلفيــة وقطــع التبديــل ملعــدات ووســائل اإلنتــاج والســكر األبيــض 
املكــرر واملــواد األوليــة للصناعــة الكيميائيــة” وتراوحــت حصصهــا بنســب 

ــى  ــة ع ــاع الصناع ــتحوذ قط ــتوردات. واس ــايل املس ــن إج ــن 4 و7% م ب
الحصــة األكــرب مــن إجــايل مســتوردات القطــاع الخــاص مبــا يعــادل %59 
مــن إجــايل اإلجــازات املمنوحــة للقطــاع الخــاص وبقيمــة 2 مليــار يــورو 
منهــا نســبة 36% لقطــاع الصناعــة الهندســية والغذائيــة بقيمــة 3ر1 مليــار 
يــورو. بينــا بلغــت قيمــة مســتوردات مســتلزمات قطــاع اإلنتــاج الزراعــي 
459 مليــون يــورو بنســبة 13% مــن اإلجــايل وشــكلت مســتوردات املــواد 

الغذائيــة منهــا نســبة 11% بقيمــة 390 مليــون يــورو.
فعاليــات  الســورين عــن متديــد  املصدريــن  اتحــاد  رئيــس  أعلــن   •
ــام  ــة بغــداد 6 أي ــام يف العاصمــة العراقي ــع يف ســورية” املق معــرض “صن
ــه .  ــن علي ــار العراقي ــن والتج ــل املواطن ــن قب ــف م ــال الكثي ــراً لإلقب نظ
ــاركة يف  ــورية املش ــة الس ــركات الصناعي ــه إىل أن ال ــح ل ــار يف ترصي وأش
املعــرض والبالــغ عددهــا نحــو 200 رشكــة بــدأت شــحن بضائــع إضافيــة 
ــال عــى طلــب ورشاء  ــادة اإلقب مــن ســورية إىل أرض املعــرض بســبب زي
املنتجــات الســورية مــن قبــل الزائريــن. كــا بــن أن عــدد زوار املعــرض 
منــذ انطاقــه تجــاوز 230  ألــف زائــر األمــر الــذي يؤكــد نجاحــه بشــكل 
ــاً إىل أن الرقــم يف تصاعــد مســتمر. وأوضــح أن إقامــة املعــرض  كبــر الفت
يف بغــداد متثــل بابــاً واســعاً فتحتــه الحكومــة للمنتجــن مــن أجــل توســيع 

ــة. ــة والزراعي ــع املنتجــات الســورية الصناعي ــر جمي ــاج وتصدي إنت
ــي إن  ــح صحف ــال ترصي ــن خ ــة م ــروة املعدني ــط وال ــر النف ــن وزي • ب
الــوزارة تســعى للوصــول إىل إنتــاج 219 ألــف برميــل نفــط و24.5 مليــون 
م3 غــاز يوميــاً مــع نهايــة عــام 2019، وهــي تســعى حاليــاً للوصــول إىل 
إنتــاج نحــو 70 ألــف برميــل يوميــاً مــن النفــط و19 مليــون م3 مــن الغــاز 
ــام  ــة الع ــى نهاي ــه حت ــر أن ــام 2018. وأضــاف الوزي ــة ع ــع نهاي ــاً م يومي
ــاج نحــو 20 ألــف برميــل مــن النفــط و16  ــوزارة إىل إنت 2017 تســعى ال
ــركات  ــاركة ال ــب مبش ــورية ترح ــاً.  وأن س ــاز يومي ــن الغ ــون م3 م ملي
ــع النفــط والغــاز يف ســورية، ال ســيا  ــر واق والخــربات الروســية يف تطوي
أن األيــام املقبلــة تبــر بالخــر النطــاق العمــل املشــرك بــن البلديــن يف 

القطــاع النفطــي.

االقتصاد اللبناني
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اســتقر ســعر رصف الجنيــه املــرصي مقابــل الــدوالر األمريــي يف نهايــة تعامــات هــذا األســبوع  عنــد مســتوى 17.77 جنيــه للــراء و17.87 جنيــه 
للبيــع، بينــا ســجل اليــورو حــوايل 20.98 جنيــه للــراء و21.13 جنيــه للبيــع.

خــر رأس املــال الســوقي للبورصــة نحــو 5.3 مليــار جنيــه خال جلســات 
ــاض  ــه مــرصي  بانخف ــار جني ــد مســتوى 815.5 ملي ــق عن األســبوع، ليغل
ــجل يف  ــه املس ــار جني ــتواه 820.8 ملي ــة مبس ــبته 0.6% مقارن ــت نس بلغ
باألســبوع املــايض .هــذا وقــد تبايــن أداء مــؤرشات البورصــة خــال 
تعامــات هــذا األســبوع، حيــث تراجــع املــؤرش الرئيــي EGX30  بنســبة 
0.08% ليغلــق عنــد مســتوى 14,669 نقطــة مقارنــة مــع مســتوى نهايــة 
ــطة ــرة واملتوس ــركات الصغ ــؤرش ال ــع م ــا ارتف ــابق، بين ــبوع الس األس

EGX70  مبعــدل 2.57%، ليغلــق عنــد مســتوى 825 نقطــة، وســجل مــؤرش 

ــتوى  1,944  ــد مس ــق عن ــو 2.16%، ليغل ــاً بنح ــس 100 ارتفاع ــي إك إيج
نقطــة. وقــد بلــغ إجــايل قيمــة التــداول خــال األســبوع نحــو 7.6 مليــار 
جنيــه، يف حــن بلغــت كميــة التــداول 1.049 مليــار  ورقــة ماليــة، منفــذة 
عــى 137 ألــف عمليــة، وذلــك مقارنــة بإجــايل قيمــة تــداول قدرهــا 8.6 
ــذة  ــة منف ــة مالي ــار ورق ــت 1.433 ملي ــداول بلغ ــة ت ــه وكمي ــار جني ملي
عــى 151 ألــف عمليــة خــال األســبوع الســابق. وقــد اســتحوذت األســهم 
عــى 96.09% مــن إجــايل قيمــة التــداول داخــل املقصــورة يف حــن مثلــت 

قيمــة التــداول عــى الســندات نحــو  3.91% خــال تعامــات األســبوع.

ــار دوالر  ــى 2 ملي ــتحصل ع ــرص س ــدويل أن م ــد ال ــدوق النق ــن صن أعل
أمريــي عقــب مراجعــة برنامــج اإلصــاح االقتصــادي الــذي تطبقــه 
الحكومــة املرصيــة منــذ نهايــة العــام املــايض، وذلــك مــن قيمــة القــرض 
املوقــع بــن الصنــدوق والحكومــة يف نوفمــرب 2016 بقيمــة إجاليــة تصــل 
إىل 12 مليــار دوالر. وبعــد حصــول مــرص عــى الدفعــة الجديــدة ســيصل 
ــي أي  ــار دوالر أمري ــرض إىل 6 ملي ــن الق ــه م ــت علي ــا حصل ــايل م إج

نصــف املجمــوع الــكي لقيمــة القــرض. هــذا وقــد رفــع صنــدوق النقــد 
الــدويل توقعاتــه لنمــو االقتصــاد املــرصي إىل 5.5% ىف العــام املــايل القــادم 
2018 - 2019 مــن نســبة 5.3% كانــت متوقعــة ىف املراجعــة األوىل لربنامــج 
مــرص االقتصــادي. ومــن ناحيــة أخــرى إن حجــم التزامــات مــرص الخارجية 

ــاً. ــار دوالر أمريــي تقريب خــال 2018 يبلــغ نحــو 12 ملي
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أصــدر الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني وســلطة النقــد الفلســطينية 
ــطن  ــي لفلس ــن الخارج ــدويل والدي ــتثار ال ــع االس ــة لوض ــج األولي النتائ
كــا هــي يف نهايــة الربــع الثالــث 2017، وأشــارت النتائــج األوليــة لوضــع 
االســتثار الــدويل والديــن الخارجــي لفلســطن إىل أن أرصــدة اســتثارات 
االقتصــاد الفلســطيني املوظفــة خــارج فلســطن حتــى نهايــة الربــع الثالث 
ــة  ــة املوظف ــتثارات الخارجي ــدة االس ــت أرص ــد فاق ــام 2017 ق ــن الع م
يف االقتصــاد الفلســطيني )األصــول الخارجيــة – االلتزامــات األجنبيــة( 
بقيمــة بلغــت 1,195 مليــون دوالر أمريــي. وقــد اســتحوذت اإليداعــات 
النقديــة املحليــة يف البنــوك الخارجيــة، إضافــة إىل النقــد األجنبــي املوجــود 
ــن  ــا نســبته 62.5% م ــرب ومب ــب األك يف االقتصــاد الفلســطيني عــى النصي
ــايل  ــج إىل أن إج ــرت النتائ ــا أظه ــة. ك ــول الخارجي ــة األص ــايل قيم إج

ــغ  ــد بل ــارج ق ــتثمرة يف الخ ــطيني املس ــاد الفلس ــول االقتص ــدة أص أرص
ــغ إجــايل أرصــدة الخصــوم  ــل بل ــي، يف املقاب ــون دوالر أمري 6,350 ملي
األجنبيــة )االلتزامــات( عــى االقتصــاد الفلســطيني )أرصــدة غــر املقيمــن 
ــارت  ــي، وأش ــون دوالر أمري ــوايل 5,155 ملي ــطن( ح ــتثمرة يف فلس املس
ــاد  ــى االقتص ــي ع ــن الخارج ــد الدي ــايل رصي ــة إىل أن إج ــج األولي النتائ
ــن  ــة ب ــي. موزع ــون دوالر أمري ــغ حــوايل 1,809 ملي ــد بل الفلســطيني ق
ديــن عــى القطــاع الحكومــي بنســبة 57.2%، وقطــاع البنــوك %38.6، 
ــر  ــركات غ ــة، وال ــر املرصفي ــة غ ــركات املالي ــرى )ال ــات األخ والقطاع
املاليــة، واملؤسســات األهليــة، واألرس املعيشــية( بنســبة 3.9%، واالقــراض 

ــن الــركات التابعــة واملنتســبة بنســبة %0.3.. ب

االقتصاد الفلسطيني



االقتصاد العالمي

انخفــض معــدل البطالــة يف روســيا إىل 5.1% خــال شــهر تريــن الثــاين /نوفمــرب 
2017 مــن 5.4% معــدل البطالــة املســجل خــال شــهر تريــن الثــاين /نوفمــرب 
2016، وهــذا مــا يتــاىش مــع توقعــات الســوق. حيــث انخفــض عــدد العاطلــن 
عــن العمــل مبقــدار 227 ألــف شــخص ليصــل إىل 3.887 مليــون شــخص، مقابــل 

4.114 مليــون شــخص عــدد العاطلــن عــن العمــل املســجل خــال نفــس الشــهر 
مــن العــام 2016، أمــا باملقارنــة مــع شــهر تريــن األول /أكتوبــر 2017، فقــد 
ــه  ــغ في ــذ بل ــف شــخص وال ــدار 28 أل ــن عــن العمــل مبق ــع عــدد العاطل ارتف

عــدد العاطلــن عــن العمــل 3.859 مليــون شــخص.

أظهــرت البيانــات الصــادرة مؤخــراً عــن االقتصــاد األمريــي منــو االقتصــاد 
ــام  ــن الع ــث م ــع الثال ــن يف الرب ــن عام ــر م ــه يف أك ــرة ل ــأرسع وت ــريك ب األم
2017، مدعومــاً بقــوة إنفــاق الــركات، لكنــه يبــدو أنــه بصــدد زيــادة متواضعة 
ــرس.  ــا الكونغ ــي أقره ــرة الت ــة الكب ــات الرضيبي ــع التخفيض ــل م ــام املقب الع
حيــث كشــفت وزارة التجــارة يف تقديرهــا الثالــث للناتــج املحــي اإلجــايل، إن 

الناتــج اإلجــايل املحــي منــا 3.2% عــى أســاس ســنوي يف الربــع الثالــث 2017. 
ــه  ــك بهامــش طفيــف عــن قــراءة الشــهر املــايض البالغــة 3.3%، لكن ويقــل ذل
يظــل أرسع وتــرة منــذ الربــع األول مــن 2015، وأعــى مــن معــدل الربــع الثــاين 

للعــام الحــايل الــذي بلــغ %3.1..

أعلــن البنــك اآلســيوي لاســتثار يف البنيــة التحتيــة، أن مجلــس محافظيــه وافــق عــى انضــام كل مــن جــزر كــوك وفانواتــو وبيــاروس واإلكــوادور إىل عضويــة 
البنــك. وبذلــك ارتفــع إجــايل عــدد األعضــاء املعتمديــن للبنــك ليصبــح 84 عضــوا. وســوف ينضــم األعضــاء األربعــة الجــدد رســمياً إىل البنــك اآلســيوي لاســتثار 
يف البنيــة التحتيــة مبجــرد االنتهــاء مــن العمليــات املحليــة املطلوبــة وإيــداع الدفعــة األوىل مــن رأس املــال لــدى البنــك. كــا أن الحصــص املخصصــة لأعضــاء 
ــع عــدد األعضــاء  ــر 2016، ارتف ــاين /يناي ــون الث ــك يف كان ــة البن ــذ إطاق ــك. ومن ــة غــر املخصصــة للبن ــة الحصــص الحالي ــأيت مــن مجموع ــن الجــدد ت املحتمل
املعتمديــن للبنــك مــن 57 إىل 84 ، وتوســع نطــاق البنــك داخــل آســيا وجميــع أنحــاء العــامل. هــذا وقــد وافــق البنــك يف وقــت ســابق عــى منــح 250 مليــون 

دوالر أمريــي كقــرض ملــروع الغــاز الطبيعــي يف الصــن و 335 مليــون دوالر أمريــي كقــرض ملــروع مــرو كهربــايئ يف الهنــد.

االقتصاد الروسي

االقتصاد األمريكي

هيئات ومنظمات دولية

W W W . D C R S . S Y 8

العدد 49 كانون األول / ديسمبر - 2017



االقتصاد األوروبي

ارتفعــت أســعار املســتهلك يف منطقــة اليــورو بنســبة 1.5% عــى أســاس ســنوي خــال شــهر تريــن الثــاين /نوفمــرب 2017، بعــد ارتفــاع بنســبة %1.4 
خــال شــهر تريــن األول /أكتوبــر 2017، حيــث ارتفعــت أســعار الطاقــة بوتــرة أرسع بينــا تباطــأ تضخــم أســعار مكــون الســلع الغذائيــة. كــا ســجل 
التضخــم األســايس الســنوي الــذي يســتبعد الســلع املتقلبــة الســعر وهــي مكــون الطاقــة والغــذاء والكحــول والتبــغ، مــا نســبته 0.9%، دون تغيــر عــن 
أدىن مســتوى لــه خــال األشــهر الخمســة الســابقة. أمــا عــى أســاس شــهري، ارتفعــت أســعار املســتهلك بنســبة 0.1%، وهــي نفــس الوتــرة التــي ُســجلت 

خــال شــهر تريــن األول /أكتوبــر وهــذا مــا جــاء متاشــياً مــع توقعــات الســوق.

منــا االقتصــاد الربيطــاين بنســبة 1.7% عــى أســاس ســنوي يف الربــع الثالــث مــن عــام 2017، وهــو أعــى مــن التقديــرات األوليــة التــي ســجلت مــا نســبته 
1.5%، ووهــذا النمــو جــاء عقــب النمــو املعــّدل والــذي بلــغ مــا نســبته 1.9% يف الربــع الســابق. وكان هــذا املعــدل هــو أضعــف معــدل منــو ســنوي 
منــذ الربــع األول مــن عــام 2013، حيــث ارتفــع اســتهاك األرس املعيشــية واالســتثار يف األصــول الثابتــة بوتــرة أقــل مقارنــة مــع الفــرة الســابقة. أمــا 
عــى صعيــد اإلنتــاج فقــد توســعت الصناعــات الخدميــة مبعــدل 1.4% مقابــل 1.8% يف الربــع الســابق. هــذا وارتفعــت الصــادرات بنســبة 8.3% مقابــل 
منوهــا مبعــدل 5.5% يف الربــع الســابق، بينــا ارتفعــت الــواردات بنســبة أبطــأ بنســبة 3.1% بعــد ارتفاعهــا بنســبة 8.3% يف الفــرة الســابقة. ونتيجــة 

لذلــك، تقلــص العجــز التجــاري إىل 7.8 مليــار جنيــه اســرليني مــن 16.8 مليــار جنيــه اســرليني يف الربــع الثالــث 2016.

ارتفعــت أســعار املســتهلك يف أملانيــا بنســبة 1.8% عــى أســاس ســنوي خــال شــهر تريــن الثــاين /نوفمــرب 2017، بعــد ارتفــاع بنســبة 1.6% يف الشــهر الســابق. 
وعــى أســاس ســنوي، ارتفعــت تكلفــة الخدمــات بنســبة 1.5% مقارنــة مــع العــام املــايض، بعــد ارتفــاع بنســبة 1.2% يف الشــهر الســابق. وارتفعــت أســعار الســلع 
بنســبة 2.1% بعــد ارتفاعهــا بواقــع 1.9% يف الشــهر الســابق، كــا ارتفعــت أســعار الطاقــة بنســبة 3.7% بعــد ارتفاعهــا بواقــع 1.2% يف الشــهر الســابق. أمــا عــى 

أســاس شــهري، ارتفعــت أســعار املســتهلك بنســبة 0.3%، بعــد أن مل تظهــر أي منــو يف الشــهر الســابق. 

االتحاد األوروبي

االقتصاد البريطاني

االقتصاد األلماني
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االقتصاد اآلسيوي

ســجلت اليابــان فائضــاً تجاريــاً بقيمــة 113.4 مليــار يــن يابــاين خــال شــهر تريــن الثــاين /نوفمــرب عــام 2017، منخفضــاً مبقــدار 33.1 مليــار ن يابــاين، مقارنــة مــع 
الفائــض املســجل خــال نفــس الشــهر مــن العــام الســابق والبالــغ مــا قيمتــه 146.5 مليــار يــن يابــاين، متجــاوزاً توقعــات الســوق ب 55 مليــار يــن يابــاين. حيــث 
ارتفعــت الصــادرات بنســبة 16.2% عــى أســاس ســنوي، لتصــل إىل 6,920.4 مليــار يــن يابــاين. بينــا ارتفعــت الــواردات بوتــرة أرسع ومبــا نســبته 17.2%، لتصــل 

إىل 6,807 مليــار يــن يابــاين. 

قــام بنــك الشــعب الصينــي )البنــك املركــزي( بضــخ 80 مليــار يــوان )12.11 مليــار دوالر أمريــي( يف النظــام املــايل مــن خــال عمليــات الســوق املفتوحــة. وشــملت 
العمليــات اتفاقــات الريبــو العكــي بقيمــة 40 مليــار يــوان ألجــل ســبعة أيــام، و اتفاقــات الريبــو العكــي بقيمــة 30 مليــار يــوان ألجــل 14 يومــاً، واتفاقــات 
ــو العكــي  ــات الريب ــوان مــن خــال اتفاق ــار ي ــا 70 ملي ــغ قيمته ــاً، ومــع ســحب هــذه األمــوال البال ــوان ألجــل 28 يوم ــارات ي ــو العكــي بقيمــة 10 ملي الريب
املســتحقة، يصــل معهــا صــايف ضــخ األمــوال إىل 20 مليــار دوالر، ويقــوم البنــك املركــزي الصينــي بهــذه العمليــات لتخفيــف القيــود عــى الســيولة قــرب نهايــة 
العــام، وهــو مــا يعــزى بشــكل جــزيئ إىل مدفوعــات رضيبيــة وعمليــات للســوق املفتوحــة حــان أجــل اســتحقاقها. هــذا ويعتمــد البنــك املركــزي الصينــي بشــكل 

متزايــد عــى عمليــات الســوق املفتوحــة إلدارة الســيولة، بــدالً مــن خفــض معــدالت الفائــدة أو االحتياطــي اإللزامــي للمصــارف.

 انخفــض معــدل البطالــة يف تركيــا إىل 10.6% خــال شــهر أيلــول /ســبتمرب 2017 مــن 11.3% املســجل خــال نفــس الشــهر مــن العــام الســابق. حيــث انخفــض عــدد 
العاطلــن عــن العمــل مبقــدار 104 ألــف شــخص عــن العــام الســابق ليصــل إىل 3.419 مليــون شــخص، يف حــن ارتفــع عــدد العاملــن مبقــدار 1.233 مليــون شــخص 

ليصــل  إىل 28.797 مليــون شــخص.

االقتصاد الصيني

االقتصاد الياباني

االقتصاد التركي
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هبطــت مــؤرشات األســهم األمريكيــة خــال تعامات هذا األســبوع، وســط 
ضعــف أحجــام التــداول قبــل إجــازة الســوق بســبب عطلــة عيــد امليــاد، 
ويف أعقــاب تطــور البيانــات عــن االقتصــاد األمريــي والتــي أظهــرت تباطؤ 
منــو املنــازل املبــدوء إنشــائها بخــاف التوقعــات، كــا تضمنــت تصديــق 
ــه  ــغ قيمت ــذي تبل ــب ال ــون الرضائ ــروع قان ــى م ــي ع ــس األمري الرئي
1.5 تريليــون دوالر أمريــي. باإلضافــة إىل تصديقــه عــى مــروع قانــون 
التمويــل الحكومــي. وبالنســبة ملــؤرشات األســهم األوروبيــة الرئيســية فقــد 
تراجعــت معظمهــا خــال تعامــات هــذا األســبوع، ويــأيت هــذا الراجــع 
بفعــل عمليــات التصحيــح وجنــي األربــاح، ومــع تجــدد املخــاوف بشــأن 

التوتــرات السياســية ىف إســبانيا، خاصــة بعــد فــوز األحــزاب املؤيــدة 
ــة، إضافــة إىل توجــه  ــات الربملاني ــة املطلقــة ىف االنتخاب لانفصــال باألغلبي
ــا  ــة، أم ــندات العاملي ــواق الس ــورات بأس ــى التط ــتثمرين ع ــز املس تركي
ــذا  ــات ه ــال تعام ــاً خ ــت قلي ــد ارتفع ــة فق ــهم الياباني ــبة لأس بالنس
األســبوع، مــع ارتفــاع أســهم قطــاع البنــوك والــركات املاليــة، واملدعومــة 
بارتفــاع عوائــد الســندات العامليــة ىف الواليــات املتحــدة وأوروبــا، إضافــة 
ــل  ــاين مقاب ــن الياب ــع ال ــراء تراج ــر ج ــهم رشكات التصدي ــود أس إىل صع

ــدوالر األمريــي، وخاصــة أســهم رشكات صناعــة الســيارات. ال

أسواق المال العالمية
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أسعار النفط

ارتفعــت أســعار النفــط العامليــة خــال تعامــات هــذا االســبوع، وذلــك بدعــم مــن انخفــاض املخزونــات األمريكيــة مــن النفــط الخــام، ومــن ارتفــاع 
ــدوالر األمريــي، ويف ظــل اســتمرار انقطــاع امــدادات النفــط مــن خــط أنابيــب بحــر  ــة إىل تراجــع مســتويات ال ــات وقــود املحــركات، إضاف مخزون

الشــال الــذي توقــف عــن العمــل إلجــراء اإلصاحــات، باإلضافــة إىل تباطــؤ منــو معــدل إنتــاج النفــط األمريــي.
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ــة، وبدعــم مــن  ــل معظــم العمــات العاملي ــدوالر  األمريــي مقاب ــك بفعــل تراجــع ال ارتفعــت أســعار الذهــب خــال تعامــات هــذا األســبوع، وذل
ارتفــاع أســعار معظــم املعــادن املقومــة بالــدوالر األمريــي، كــا تلقــت أســعار الذهــب الدعــم مــن تراجــع أســعار األســهم، حيــث زاد التوجــه نحــو 
االســتثارات البديلــة مثــل الذهــب، وخاصــة يف ظــل تراجــع مســتويات الســيولة النقديــة وســط إغــاق املراكــز املاليــة قبــل موســم العطــات. . كــا 

ارتفعــت أســعار الفضــة أيضــاً ومبــا نســبته 1.70%،  ووســط صعــود أســعار النحــاس إىل مســتويات جديــدة  يف األســواق العامليــة.

أسعار المعادن الثمينة
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أسعار العمالت الرئيسية

تراجــع الــدوالر األمريــي خــال تعامــات هــذا األســبوع مقابــل اليــورو، وذلــك يف ظــل التصويــت املرتقــب عــى مــروع قانــون اإلصــاح الرضيبــي 
األمريــي مــن قبــل كا املجلســن النــواب والشــيوخ، كــا وجــد اليــورو الدعــم مــن اســتقرار معــدالت التضخــم خــال الشــهر املــايض يف الوقــت الــذي 
ــورو. وبالنســبة  ــات منطقــة الي ــة عــن اقتصادي ــة اإليجايبي ــات االقتصادي ــة إىل التطــورات والبيان ــل العمــات الرئيســية، إضاف ــدوالر مقاب تراجــع يف ال
للــن اليابــاين فقــد تراجــع مقابــل الــدوالر األمريــي خــال تعامــات هــذا االســبوع، وذلــك بعــد قيــام البنــك املركــزي اليابــاين بتثبيــت أســعار الفائــدة 
وسياســته النقديــة دون تغــر وســط اســتمرار البنــك يف محاولــة الوصــول مبعــدالت التضخــم إىل مســتهدفه. كــا يــأيت هــذا يف ظــل تحســن أداء األســهم 

األســيوية ووســط ضعــف يف أحجــام التــداول يف األســواق.
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