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االقتصاد السوري

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

ــي يف الســوق  ــدوالر األمري ــل ال ــرة الســورية مقاب شــهد ســعر رصف الل
املوازيــة تراجــع طفيــف خــال تعامــات هــذا األســبوع، ولكــن بقــي دون 
مســتواه يف الســوق الرســمية، ليــراوح الســعر بــن 420 و428 لــرة ســورية 
للــدوالر األمريــي الواحــد، وهــذا يعــود إىل تراجــع حجــم املعــروض مــن 
ــزي  ــرف املرك ــدار امل ــة إلص ــة نتيج ــوق املوازي ــي يف الس ــع األجنب القط
مــن  العديــد  أزال  والــذي   2017/12/--- تاريــخ  رقــم 1602  القــرار  
ــكل  ــق ل ــى الح ــارج وأعط ــن الخ ــواردة م ــواالت ال ــام الح ــط أم الضواب
مواطــن بتغذيــة حســاباته املفتوحــة باملصــارف بالعملــة األجنبيــة ســواء 
بحــواالت واردة مــن الخــارج أو بنكنــوت. كــا رفــع الحــد األدىن املســموح 
ــوات الرســمية  ــي يف القن ــن 100 إىل 500 دوالر أمري ــه شــهرياً م بتريف
وفــق ضوابــط محــددة، األمــر الــذي حــرم الســوق الســوداء مــن كميــات 
كبــرة مــن القطــع األجنبــي وإىل تضييــق الفجــوة الســعرية بــن الســوقن.

أمــا يف الســوق الرســمية فقــد اســتقر ســعر رصف اللــرة الســورية مقابــل 
الــدوالر األمريــي لــدى املصــارف ورشكات الرافــة، حيــث اســتمر مــرف 
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 قليــاً خــال تعامــات هــذا األســبوع، لرتفــع زوج 
ــذا  ــة ه ــورية يف نهاي ــرة س ــتوى 495 ل ــورية( إىل مس ــرة س ــورو/ ل )الي
األســبوع مقارنــة مــع مســتوى 492  لــرة ســورية املســجل يف نهايــة 
األســبوع الســابق، ومبــا نســبته 0.61%. كــا تراجعــت اللــرة الســورية يف 
الســوق الرســمية أمــام اليــورو  مبــا نســبته 0.29%، لرتفــع زوج )اليــورو/ 
ــبوع  ــذا األس ــة ه ــرة ســورية يف نهاي ــرة ســورية( إىل مســتوى 515.3 ل ل
مقابــل مســتوى 514.04 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 
دمشــق لــأوراق املاليــة عــن األســبوع 10-2017/12/14، مواصلــة مــؤرش 
ســوق دمشــق لــأوراق املاليــة DWX ارتتفاعــه عند املســتويات القياســية 
ــدار  ــؤرش مبق ــع امل ــاوزاً مســتوى 5,400 نقطــة، لرتف ــر املســبوقة متج غ
331.00 نقطــة ومبــا نســبته 6.49%، حيــث وصــل إىل مســتوى 5,429.84 
ــل مســتوى 5,098.84 نقطــة  ــة هــذا األســبوع مقاب نقطــة املســجل نهاي
املســجل يف نهايــة األســبوع الســابق. وذلــك نتيجــة ارتفــاع ســهم كل مــن 
بنــك الربكــة مبعــدل 11.75%، يليــه بنــك ســورية الــدويل اإلســامي مبعــدل 
10.26%، وبنــك قطــر الوطنــي ســورية مبعــدل 8.8%، وبنــك الشــام مبعــدل 
7.41%، وبنــك األردن ســورية مبعــدل 3.64%، والبنــك العــريب ســورية 
مبعــدل 2.7%، وفرنســبنك ســورية مبعــدل 1.42%، مقابــل انخفــاض ســعر 
ــورية  ــك س ــدل -6.28%، وبن ــي مبع ــن التكاف ــة للتأم ــة العقيل ســهم رشك
والخليــج مبعــدل -2.27%، والركــة األهليــة لصناعــة الزيــوت مبعــدل -%2، 
ــة  ــدل -0.86%، يف حــن أن بقي ــل مبع ــارة والتموي ــدويل للتج واملــرف ال
األســهم مل يجــر أي تــداول عليهــا أو بقيــت أســعارها ثابتــة. وفيــا يخــص 
األســهم األكــر نشــاطاً مــن ناحيــة حجــم التــداول خــال هــذا األســبوع، 
فقــد شــكلت حصــة ســهم بنــك ســورية الــدويل اإلســامي الحصــة األكــرب، 
ــه  ــبة 17.45%، يلي ــام بنس ــك الش ــم بن ــبتها 40.69%، ث ــت نس ــث بلغ حي
ــج  ــورية والخلي ــك س ــبة 17.28%، وبن ــورية بنس ــي س ــر الوطن ــك قط بن
ــك  ــة للتأمــن التكافــي بنســبة 5.51%، وبن ــة العقيل بنســبة 8.29%، ورشك

الربكــة بنســبة 3.86%، وفرنســبنك ســورية بنســبة 3.3%، واملــرف الــدويل 
ــداول  ــم الت ــة األســهم التــي ت ــل بنســبة 1.77%، أمــا بقي للتجــارة والتموي

عليهــا فقــد بلغــت نســبة حصتهــا مجتمعــة %1.81. 
ــداوالت األســبوعية املســجلة خــال هــذا  ــة الت ــد ارتفعــت قيم هــذا وق
األســبوع باملقارنــة مــع مســتواها يف األســبوع الســابق، مبــا نســبته %46.6 
لتصــل إىل 963.6 مليــون لــرة ســورية مقابــل 657.2 مليــون لــرة ســورية 
خــال األســبوع الســابق، كــا ارتفــع حجــم التــداول مبعــدل %22.7 
ليصــل إىل 1,112,944 ســهم خــال هــذا األســبوع مقابــل 906,981 ســهم 
ــتبعاد  ــع اس ــك م ــة. وذل ــى 1,124 صفق ــًة ع ــابق موزع ــبوع الس يف األس
الصفقــات الضخمــة البالــغ عددهــا صفقــة واحــدة فقــط. يبــن الجــدول 
ــاض  ــاع، واالنخف ــاط، واالرتف ــث النش ــن حي ــهم م ــة أس ــى ثاث ــايل أع الت

خــال األســبوع.
بلــغ نصيــب أســهم رشكات القطــاع املــريف )ذات الغالبيــة العظمــى مــن 
الــركات املدرجــة يف ســوق دمشــق لــأوراق املاليــة( مــن إجــايل حجــم 
ــوايل،  ــى الت ــبته 93.89% و97.32% ع ــا نس ــبوعي م ــداول األس ــة الت وقيم
ــوايل،  يليهــا أســهم رشكات قطــاع التأمــن بنســبة 5.63% و2.37% عــى الت
ــوايل،  ــة بنســبة 0.44% و0.29% عــى الت ــم أســهم رشكات قطــاع الصناع ث
وأســهم رشكات قطــاع الخدمــات بنســبة 0.04% و0.01% 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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ــره املعنــون  ــاد( تقري ــة )األونكت ــدة للتجــارة والتنمي أصــدر مؤمتــر األمــم املتّح
»الدليــل اإلحصــايئ 2017«، والــذي يســتعرض مــن خالــه إحصــاءات ومــؤرّشات 
تتعلـّـق بالتجــارة الدوليّــة واإلســتثار والتنميــة حــول العــامل. وبحســب التقريــر، 
ــة بحيــث إنخفــض حجــم  شــهد العــام 2016 تباطــؤاً يف حركــة التجــارة الدوليّ
ــل اإلحصــايئ عــن انكــاش  صــادرات الســلع حــول العــامل.  وقــد كشــف الدلي
يف الصــادرات الســلعيّة اللبنانيّــة إىل 3.93 مليــار دوالر أمريــي. يف العــام 
2016، مقابــل 3.98 مليــار دوالر أمريــي يف العــام الــذي ســبقه، فيــا إرتفعــت 
ــواردات الســلعيّة إىل 18.96 مليــار دوالر أمريــي، مقارنــة مــع 18.44 مليــار  ال

ــة 10 يف  ــان املرتب ــّل لبن ــار، إحت ــذا اإلط ــام 2015. ويف ه ــي يف الع دوالر أمري
منطقــة غــرب آســيا لجهــة الصــادرات الســلعيّة واملرتبــة 9 يف الواردات الســلعيّة.  
وقــد بلــغ الناتــج املحــّي اإلســمي للفــرد الواحــد يف لبنــان 8,380 دوالر أمريــي 
يف العــام 2016، فيــا وصلــت نســبة منــّو الناتــج املحــّي الحقيقــي إىل %1.20.  
وأشــار التقريــر إىل أّن اإلســتثارات األجنبيّــة املبــارشة الوافــدة إىل لبنــان بلغــت 
1.92 مليــار دوالر أمريــي يف العــام 2016 وإىل أّن العجــز يف الحســاب الجــاري 

يف ميــزان املدفوعــات ســّجل 9.80 مليــار دوالر أمريــي. 

• صــّدق وزيــر التجــارة الداخليــة وحايــة املســتهلك عــى الئحــة تخفيــض 
أســعار ألكــر مــن 8 آالف ســلعة مــن مختلــف الســلع واملــواد االســتهاكية 
أعدتهــا الســورية للتجــارة يف إطــار متابعــة الــوزارة املســتمرة لواقــع 
األســواق وأســعار الســلع واملــواد الغذائيــة وحرصــاً منهــا عــى االســتمرار 
ــرار  ــار الق ــبة. وأش ــعار مناس ــدة وأس ــة جي ــات ونوعي ــا مبواصف بتوافره
الــذي إىل أن الائحــة تضمنــت تخفيــض 1,550 صنفــا مــن املــواد الغذائيــة 
بنســبة تراوحــت مــا بــن 10 و40% حســب نوعيــة وصنــف املــادة و836 
صنفــاً مــن األلبســة والبياضــات بنســبة تــراوح مــا بــن 10 و50% و3,269 
ــة و988  ــواد التحويلي ــن امل ــاً م ــة و289 صنف ــن األدوات املنزلي ــاً م صنف
صنفــاً مــن األدوات الكهربائيــة بنســبة 15% و1204 أصنــاف مــن املنظفات 

بنســبة %25.

• قــال املديــر العــام للمــرف الصناعــي يف تريــح لــه، إن ســيولة 
املــرف ســجلت معــدالت جيــدة خــال الفــرة الحاليــة مــا مينــح 
املــرف ارتياحــاً لوضعــه مــع نهايــة العــام. حيــث وصلــت نســبة الســيولة 
ــد  ــم النق ــل حج ــن وص ــارب 44.12%، يف ح ــا يق ــى )2017/12/4( م حت
ــرة  ــار ل ــغ 6.083 ملي ــي اىل مبل ــرف الصناع ــدى امل ــرف ل ــت الت تح
ــت يف  ــدى املــرف وصل ــوال الجاهــزة ل ــة االم ــاً اىل أن قيم ســورية، الفت
ــع  ــرة،  يف حــن وصــل إجــايل الودائ ــار ل ــخ اىل 19.011 ملي نفــس التاري
وااللتزامــات اىل 43.095 مليــار لــرة ســورية، مبينــاً أن هــذه االرقــام 
ــدء  ــس ب ــة تعك ــال األزم ــابقة خ ــل س ــا مبراح ــدى مقارنته ــب ول والنس
تعــايف املــرف الصناعــي، معتــرباً أن أوضــاع املــرف الصناعــي ميكــن أن 
تكــون أفضــل مبراحــل يف حــال امتلــك املــرف أدوات إضافيــة يحتاجهــا. 

ــة نحــو  ــة األمركي ــات وســندات الخزان ســجلت اســتثارات الســعودية يف أذون
145.2 مليــار دوالر أمريــي بنهايــة شــهر تريــن األول /أكتوبــر 2017، مقارنــة 
بـــ136.7 مليــار دوالر أمريــي يف نهايــة الشــهر الســابق، مرتفعــة بنســبة %6.2، 
ــد الســعودية مــن  ــار دوالرأمريــي خــال شــهر. وارتفــع رصي وبقيمــة 8.5 ملي

ــة األمركيــة عــى أســاس ســنوي بنهايــة تريــن االول / ســندات وأذون الخزان
ــا  ــة برصيده ــار دوالر، مقارن ــة 48.5 ملي ــبة 50.2%، وبقيم ــر 2017، بنس أكتوب

ــار دوالر أمريــي. ــغ 96.7 ملي ــر 2016، البال ــن االول /أكتوب ــة تري بنهاي

االقتصاد اللبناني

االقتصاد السعودي
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اســتقر ســعر رصف الجنيــه املــرى مقابــل الــدوالر األمريــى يف نهايــة تعامــات هــذا األســبوع  عنــد مســتوى 17.7 جنيــه للــراء و17.8 جنيــه للبيــع، 
بينــا ســجل اليــورو حــوايل 20.9 جنيــه للــراء و21.1 جنيــه للبيــع.

ربــح رأس املــال الســوقي للبورصــة نحــو 31 مليــار جنيــه خــال جلســات 
ــاع   ــري  بارتف ــه م ــار جني ــتوى 820.8 ملي ــد مس ــق عن ــبوع، ليغل األس
ــجل يف   ــه املس ــار جني ــتواه 788.7 ملي ــة مبس ــبته 4.1% مقارن ــت نس بلغ
باألســبوع املــايض .هــذا وقــد صعــدت معظــم مــؤرشات البورصــة خــال 
تعامــات هــذا األســبوع، حيــث ارتفــع املــؤرش الرئيــي EGX30  بنســبة 
2.69% ليغلــق عنــد مســتوى 14,680 نقطــة مقارنــة مــع مســتوى نهايــة 
األســبوع الســابق، كــا ارتفــع مــؤرش الــركات الصغــرة واملتوســطة

EGX70  مبعــدل 4.85%، ليســتقر عنــد مســتوى 805 نقطــة، وســجل 
مــؤرش إيجــي إكــس 100 ارتفاعــاً بنحــو 5.1%، ليغلــق عنــد مســتوى  

1,903 نقطــة. وقــد بلــغ إجــايل قيمــة التــداول خــال األســبوع نحــو 8.6 
مليــار جنيــه، يف حــن بلغــت كميــة التــداول 1,433 مليــار  ورقــة ماليــة، 
ــداول  ــة ت ــايل قيم ــة بإج ــك مقارن ــة، وذل ــف عملي ــى 151 أل ــذة ع منف
قدرهــا 5.2 مليــار جنيــه وكميــة تــداول بلغــت 1.215 مليــار ورقــة ماليــة 
منفــذة عــى 133 ألــف عمليــة خــال األســبوع الســابق. وقــد اســتحوذت 
ــورة يف  ــل املقص ــداول داخ ــة الت ــايل قيم ــن إج ــى 99.24% م ــهم ع األس
حــن مثلــت قيمــة التــداول عــى الســندات نحــو  0.76% خــال تعامــات 

األســبوع.

ــات  ــن املنتج ــه م ــار جني ــه 7.414 ملي ــا قيمت ــر م ــادرات م ــت ص بلغ
ــة خــال العــام املــاىض، املتجهــة إىل 4 دول آســيوية فقــط، هــى  البرولي
ــّدرة  ــات املص ــت املنتج ــنغافورة«، وتنوع ــان، وس ــد، والياب ــن، والهن »الص
بــن بــرول خــام وغــاز طبيعــى وزيــوت نفــط وكروســن. ووفقــا للبيانــات 
الصــادرة عــن الجهــاز املركــزى للتعبئــة العامــة واإلحصــاء، تبــن أن 
ــى املســيل حــوايل  ــاز الطبيع ــن الغ صــادرات مــر إىل الصــن بلغــت م

194.8 مليــون جنيــه، ومــن البــرول الخــام نحــو 3.019 مليــار جنيــه، أمــا 
الهنــد فقــد صــّدرت مــر إليهــا خــال العــام املــاىض بــرول خــام بقيمــة 
3.384 مليــار جنيــه، وإىل اليابــان صــّدرت غــاز طبيعــى بقيمــة 95.5 
مليــون جنيــه، أمــا ســنغافورة فقــد صــّدرت إليهــا كروســن بقيمــة 146.9 
مليــون جنيــه، وزيــوت نفــط بقيمــة 83.9 مليــون جنيــه، وغــاز طبيعــى 

ــه. ــون جني مســيل بقيمــة 489.9 ملي

االقتصاد المصري
الجنيه المصري:

البورصة المصرية:

أخبار اقتصادية:
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ــادي  ــوزاري الح ــر ال ــال املؤمت ــطيني خ ــاد الفلس ــرة االقتص ــت وزي دع
عــر ملنظمــة التجــارة العامليــة املنعقــد يف العاصمــة األرجنتينيــة بوينــس 
آيــرس، إىل دعــم جهــود فلســطن املبذولــة لاندمــاج يف النظــام التجــاري 
ــرار  ــا« إن ق ــة كلمته ــرة يف بداي ــت الوزي العاملــي املتعــدد االطــراف. وقال
اإلدارة االمريكيــة بشــأن إعــان القــدس عاصمــة إرسائيــل، يشــكل انتهــاك 
ــرض  ــى ف ــي ع ــال االرسائي ــة، ويشــجع االحت ــن الدولي ــة والقوان لأنظم
املزيــد مــن االجــراءات واالنتهــاكات التــي تقــوض امكانيــة تحســن 
االقتصــاد الفلســطيني، االمــر الــذي يتطلــب مــن املجتمــع الــدويل 
تحمــل مســؤولياته اتجــاه هــذا القــرار غــر الرعــي والقانــوين. وأضافــت 
الوزيــرة؛ عــى الرغــم مــن سياســات وإجــراءات االحتــال اإلرسائيــي، إال 
ــة  ــع املنظم ــواءم م ــاه الت ــي باتج ــن من ــركاء الدولي ــاعدة ال ــا ومبس انن
والقوانــن الدوليــة، مبــا ميكــن مــن بنــاء اقتصــاد فلســطيني قــوي، وتحقيق 
االســتقرار االقتصــادي الــكي؛ وبنــاء مؤسســاتنا وتعزيــز القدرات، والســعي 

ــن وضــع فلســطن  ــن م ــا ميك ــدان مب ــات البل ــاج يف اقتصادي ــو االندم نح
ــى  ــا ع ــرة تأكيده ــددت الوزي ــة. وج ــة العاملي ــة االقتصادي ــى الخارط ع
ــام  ــات النظ ــع متطلب ــا م ــا متام ــطيني متوافق ــاري الفلس ــام التج أن النظ
التجــاري املتعــدد األطــراف، انطاقــاً مــن مبــدأ أن التجــارة تســهم إســهاما 
كبــرا يف النهــوض بخطــة التنميــة املســتدامة؛ وتؤيــد بقــوة مبــادئ النظــام 
التجــاري املتعــدد األطــراف كــا تجســدت يف اتفاقــات منظمــة التجــارة 
ــوايل  ــى الت ــة ع ــرة السادس ــطن للم ــة فلس ــارك دول ــذا وتش ــة. ه العاملي
بصفــة مراقــب يف اجتاعــات املؤمتــر الــوزاري ملنظمــة التجــارة العامليــة، 
وهــي خطــوة مهمــة لتكريــس حضــور فلســطن يف هــذا املحفــل الــدويل 
ــة  ــل يف منظم ــو فاع ــطن عض ــول فلس ــو قب ــية نح ــزة أساس ــام، وركي اله

ــدول األعضــاء. ــة أســوة بال التجــارة العاملي

االقتصاد الفلسطيني



االقتصاد العالمي

ــدة  ــي مل ــاري /الرئي ــدة املعي ــدل الفائ ــرويس مع ــزي ال ــرف املرك ــض امل خف
أســبوع واحــد بنســبة 0.5 نقطــة مئويــة ليصــل إىل 7.75% يف 15 ديســمرب،  
مــن 8.25% يف 27 تريــن األول /أكتوبــر 2017، وذلــك مــع اســتمرار التضخــم 
ــو  ــاد ينم ــن أن االقتص ــرة، يف ح ــهر األخ ــه 4% يف األش ــاض دون هدف يف االنخف
بوتــرة ثابتــة. كــا أشــار البنــك  املركــزي الــرويس إىل أنــه مــن املتوقــع أن يحقــق 

املزيــد مــن التخفيضــات ىف النصــف األول مــن عــام 2018. ومــن ناحيــة أخــرى 
رصحــت محافظــة البنــك املركــزي الــرويس إن البنــك رفــع توقعاتــه لنمــو الناتــج 
املحــي اإلجــايل للعــام 2018 إىل نحــو 2% مــن نســبة تــراوح بــن 1.00 و%1.5 

يف توقعاتــه الســابقة.

بيّنــت وزارة الخزانــة إن الحكومــة األمريكيــة ســجلت عجــزاً قــدره 139 مليــار 
ــاً  ــاين /نوفمــرب 2017. ووفق ــن الث ــة خــال شــهر تري ــي يف امليزاني دوالر أمري
لبيــان امليزانيــة الشــهري الــذي تصــدره الــوزارة فــإن العجــز يف امليزانيــة 
االتحاديــة يف الشــهر نفســه مــن العــام املــايض بلــغ 137 مليــار دوالر أمريــي. 
ــار  ــدره 134 ملي ــي ســجلت عجــزاً ق ــا جــاء أعــى مــن التوقعــات الت وهــذا م
ــة 2018  ــنة املالي ــن الس ــن م ــهرين األول ــز يف الش ــغ العج ــي . وبل دوالر أمري

ــار  ــداره 202 ملي ــا مق ــر 2017( م ــن األول /أكتوب ــهر تري ــدأ يف ش ــي تب )الت
دوالر أمريــي مقارنــة مــع عجــز بلــغ 183 مليــار دوالر أمريــي يف الفــرة 
نفســها مــن الســنة املاليــة 2017 .وبلــغ إجــايل اإليــرادات خــال شــهر تريــن 
الثــاين /نوفمــرب 2017 مــا مقــداره 208 مليــار دوالر أمريــي بزيــادة قدرهــا %4 
عــن مســتواها قبــل عــام ، بينــا بلغــت املروفــات 347 مليــار دوالر أمريــي 

ــدره %3.  ــاع ق بارتف

وافــق مجلــس محافظــي بنــك االســتثار األورويب عــى متويــل مروعــات يف مجــاالت النقــل وامليــاه واملنــاخ والتعليــم، داخــل أوروبــا وخارجهــا، بقيمــة إجاليــة 
تقــرب مــن 9 مليــار يــورو. وســتركز املروعــات التــي ميولهــا البنــك خــارج أوروبــا، يف أفريقيــا، ومنطقــة الــرق األوســط، وآســيا، وأمــركا الاتينيــة. وأشــار البنــك 
إىل أن عــدد املروعــات التــي ســيمولها البنــك يبلــغ 55 مروعــاً. وهــذا يعتــزم البنــك حشــد متويــل لـــ12 مروعــاً تصــل قيمتهــا إىل أكــر مــن 4 مليــار يــورو، 
وتركــز تلــك املروعــات يف مجــاالت االســتثار الجديــد، التــي تشــمل دعــم االبتــكار املؤســي، والنقــل االســراتيجي، ومتويــل املروعــات الصغــرة واملتوســطة، 
والتعــاون مــع الــركاء املاليــن املحليــن، للمســاعدة عــى توســيع األعــال التجاريــة املحليــة. كــا ســيقدم البنــك أكــر مــن 3 مليــارات يــورو لتعزيــز خطــوط 
االئتــان واإلقــراض يف املصــارف واملؤسســات املاليــة، لتمكــن املروعــات الخاصــة مــن التوســع واالســتفادة مــن الفــرص الجديــدة. وسيســاعد هــذا التمويــل عــى 
إقامــة رشاكات مــع مصــارف يف اليونــان وإيطاليــا وفرنســا والتشــيك ومقدونيــا. وســيكون هنــاك برنامــج متويــل مخصــص لدعــم اســتثارات أصحــاب املروعــات 
الحــرة، وسيســتفيد منــه االســتثار الزراعــي يف إيطاليــا وآيرلنــدا. ومــن أبــرز املروعــات املســتهدفة أيضــا مروعــات تتعلــق بتطويــر مناطــق صناعيــة جديــدة 
يف لبنــان، وخطــط تعزيــز الروابــط الطرقيــة يف تونــس وكوســوفو، ومســاعدة الــركات الزراعيــة الصغــرة واملتوســطة يف جنــوب أفريقيــا عــى االســتثار يف املنــاخ 
ومكافحــة التصحــر، وأيضــا مروعــات إعــادة تأهيــل وتوزيــع امليــاه يف تســع مــدن يف أنغــوال، وســيتم متويــل مروعــات للطاقــة الشمســية ومــزارع الريــاح يف 

الهنــد، ودعــم النقــل املســتدام والطاقــة املتجــددة وامليــاه، مــن خــال برنامــج اســتثار مشــرك مــع بنــك التنميــة يف أمــركا الاتينيــة.

االقتصاد الروسي

االقتصاد األمريكي

هيئات ومنظمات دولية
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االقتصاد األوروبي

تراجــع الفائــض التجــاري يف منطقــة اليــورو بشــكل حــاد خــال شــهر تريــن األول /أكتوبــر 2017، إىل 18.9 مليــار يــورو مــن 19.2 مليــار يــورو يف 
نفــس الشــهر مــن العــام الســابق،  حيــث ارتفعــت واردات الســلع إىل بقيــة دول العــامل بنســبة 10.1% لتصــل إىل 168.9 مليــار يــورو مــن 153.4 مليــار 
يــورو يف تريــن األول /أكتوبــر 2016، يف حــن ارتفعــت الصــادرات بنســبة أبطــأ بلغــت 8.8% لتصــل إىل 187.9 مليــار يــورو مــن 172.6 مليــار يــورو. 
هــذا وارتفــع حجــم التجــارة  البينيــة يف منطقــة اليــورو إىل 160.0 مليــار يــورو، بزيــادة 9.7% مقارنــة بشــهر تريــن األول /أكتوبــر 2016. أمــا خــال 
الفــرة املمتــدة مــن شــهر كانــون الثــاين /ينايــر إىل تريــن األول /أكتوبــر 2017، تقلــص الفائــض التجــاري بشــكل حــاد ليصــل إىل 187.9 مليــار يــورو 
مــن 213.8 مليــار يــورو يف نفــس الفــرة مــن عــام 2016، حيــث منــت الــواردات بنســبة 10.4% لتصــل إىل 1,624.7 مليــار يــورو، وارتفعــت الصــادرات 
بنســبة 7.5% لتصــل إىل 1,812.6 مليــار يــورو. ويرجــع املحللــن تراجــع الفائــض إىل ارتفــاع اليــورو مقابــل العمــات الرئيســية األخــرى هــذا العــام مــا 

يجعــل أســعار البضائــع األوروبيــة أقــل تنافســية يف بعــض األســواق الخارجيــة.

ارتفعــت أســعار املســتهلك يف اململكــة املتحــدة بنســبة 3.1% يف العــام خــال شــهر تريــن الثــاين /نوفمــرب 2017، مقارنــة الشــهر نفســه مــن العــام 
الســابق، الــذي ســجل فيــه معــدل التضخــم الســنوي مــا نســبته 3%، ويرجــع أساســا ذلــك االرتفــاع املســجل يف شــهر تريــن الثــاين /نوفمــرب 2017 إىل 
ارتفــاع األســعار عــى أســاس ســنوي بوتــرة أرسع، حيــث ارتفعــت أســعار مكــون النقــل )مبــا نســبته 4.5% مــن 4% يف شــهر تريــن األول /أكتوبــر(،  
وأســعر الوقــود وزيــوت التشــحيم )مبــا نســبته 3.5% مــن 3.2%(، وأســعار مكــون الســكن، والكهربــاء، والغــاز، وأنــواع الوقــود األخــرى ) مبــا نســبته 
2.4%مــن 2.3%(؛ واألنشــطة الرفيهيــة والثقافــة )مبــا نســبته 3.1% مــن 2.8%(،  واملطاعــم والفنــادق )مبــا نســبته 3.2% مــن 3.1%(. ويف الوقــت نفســه، 
تباطــأ التضخــم بالنســبة ألســعار مكــون املابــس واألحذيــة )ليســجل مــا نســبته 3% يف شــهر تريــن الثــاين /نوفمــرب 2017، مــن 3.2% يف تريــن األول 

/ أكتوبــر2017(؛ واألثــاث، واملعــدات املنزليــة والصيانــة )مبــا نســبته 2.8% مــن 3.1%(، والســلع والخدمــات املتنوعــة )مبــا نســبته 0.6% مــن %0.9(.

أوضحــت البيانــات األوليــة الصــادرة عــن معهــد البحــوث ) IHS/Markit research( األملــاين، املبنيــة وفقــاً ملســوحات الصناعــات التحويليــة والخدمــات، أن أكــرب 
اقتصــاد أوروىب واصــل منــوه ىف شــهر كانــون األول /ديســمرب ومبعــدل منــو هــو األرسع خــال أكــر مــن ســت ســنوات ونصــف، حيــث بينــت النتائــج أن توقعــات 
) IHS/Markit research( لنمــو الناتــج املحــي اإلجــايل الســنوي بلغــت مــا معدلــه 2.6% وهــو معــدل جيــد، مــع وجــود فرصــة طفيفــة لجهــة تســجيل معــدل 
منــو أعــى. هــذا وقــد ارتفــع مــؤرش مديــري املشــريات التصنيعــي األملــاين يف شــهر كانــون األول /ديســمرب 2017 إىل أعــى مســتوى لــه ليصــل إىل 63.3.  كــا 
ارتفــع مــؤرش مديــري املشــريات للخدمــات إىل 55.8، وهــو أعــى مســتوى يف األشــهر ال 24 املاضيــة. وارتفــع مــؤرش مديــري املشــريات املركــب إىل 58.7 يف 

ديســمرب، وهــو أعــى مســتوى يف آخــر 80 شــهر. 

االتحاد األوروبي

االقتصاد البريطاني

االقتصاد األلماني
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االقتصاد اآلسيوي

ارتفــع االقتصــاد اليابــاين بنســبة 0.6% عــى أســاس ربــع ســنوي خــال الربــع الثالــث مــن عــام 2017، وهــو أعــى مــن التقديــرات األوليــة للتوســع بنســبة %0.3، 
وأقــل مــن النمــو املســجل  يف الربــع الســابق البالغــة نســبته 0.7%،  وقــد جــاء منــو االقتصــاد اليابــاين بالربــع الثالــث مدعومــاً بالدرجــة األوىل مــن صــايف الصــادرات، 
حيــث أضافــت 0.5 نقطــة مئويــة للنمــو، وســاهم اإلنفــاق الخــاص غــر االســتثاري / األعــال التجاريــة مبقــدار 0.2 نقطــة مئويــة، يف حــن مل يســهم اإلنفــاق 
الحكومــي يف النمــو. أمــا عــى أســاس ســنوي، منــا االقتصــاد اليابــاين خــال الربــع الثالــث 2017 بنســبة 2.5%، وهــو أقــوى مــن التقديــرات األوليــة للتوســع  البالغــة 

مــا نســبته %1.4.

انخفــض الفائــض التجــاري للصــن إىل 40.21 مليــار دوالر  أمريــي يف تريــن الثــاين /نوفمــرب 2017 مــن 44.24 مليــار دوالر أمريــي يف نفــس الشــهر مــن العــام 
الســابق،  وقــد ارتفعــت الصــادرات بنســبة 12.3% عــى أســاس ســنوي لتصــل إىل 217.37 مليــار دوالر أمريــي، بعــد منوهــا بنســبة 6.9% يف الشــهر الســابق. ويف 
الوقــت نفســه، ارتفعــت الــواردات بنســبة 17.7% لتصــل إىل 177.11 مليــار دوالر أمريــي، أي أعــى مــن ارتفاعهــا  املســجل بنســبة 17.2% يف الشــهر الســابق. أمــا 
خــال الفــرة املمتــدة مــن كانــون الثــاين /ينايــر إىل تريــن الثــاين /نوفمــرب 2017، فقــد بلــغ الفائــض التجــاري 380.24 مليــار دوالر أمريــي، مقارنــة بالفائــض 

البالــغ 471.67 مليــار دوالر أمريــي يف نفــس الفــرة مــن العــام الســابق.

ــع  ــة مــع  التوســع بنســبة 5.4% املســجل خــال الرب ــع الثالــث مــن 2017، متســارعاً بشــكل حــاد مقارن  ســجل االقتصــاد الــريك منــواً بنســبة 11.1% خــال الرب
الســابق، وتجــاوز توقعــات الســوق البالغــة مــا نســبته %10.  وذلــك وفقــاً لبيانــات الناتــج املحــي اإلجــايل التــي كشــف عنهــا معهــد اإلحصــاء الــريك مؤخــراً،  
حيــث تشــر البيانــات إىل ارتفــاع إجــايل القيمــة املضافــة للقطــاع الزراعــي بنســبة 2.8% خــال الفــرة املذكــورة، وذلــك مقارنــة بنفــس الربــع مــن العــام الســابق  
وكذلــك، ســجل القطــاع الصناعــي ارتفاعــاً عــى أســاس ســنوي بنســبة 14.8%، وقطــاع البنــاء 18.7%. بينــا ســجل قطــاع الخدمــات الــذي يتألــف مــن أنشــطة 

التجــارة والنقــل والســكن والخدمــات الغذائيــة، ارتفاعــاً يف القيمــة املضافــة بنســبة %20.7.

االقتصاد الصيني

االقتصاد الياباني

االقتصاد التركي
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ــبوع،    ــذا األس ــات ه ــال تعام ــة خ ــهم األمريكي ــؤرشات األس ــت م ارتفع
ــول  ــع دخ ــي، وم ــاد األمري ــن االقتص ــة ع ــات إيجابي ــدور بيان ــد ص بع
ــة  ــرار اللجن ــب إق ــرة،  وعق ــه األخ ــي يف مرحلت ــاح الرضيب ــون اإلص قان
الفيدراليــة للســوق املفتــوح رفــع أســعار الفائــدة مبقــدار 25 نقطــة 
ــام  ــم يف الع ــة والتضخ ــو والبطال ــا للنم ــن توقعاته ــف ع ــاس، والكش أس
ــد تراجعــت  ــة الرئيســية فق ــؤرشات األســهم األوروبي 2018. وبالنســبة مل
عمليــات  بفعــل  وذلــك  األســبوع،  هــذا  تعامــات  خــال  معظمهــا 
ــب  ــع ترق ــات م ــة التعام ــل محدودي ــاح، ويف ظ ــي األرب ــح وجن التصحي
املســتثمرين قــرارات املركــزي األمريــي، وفعاليــات املركــزي األورويب ألخــر 

ــد  ــة فق ــهم الياباني ــبة لأس ــا بالنس ــال 2017. أم ــة خ ــه الدوري اجتاعات
تراجعــت خــال تعامــات هــذا األســبوع، مــع اســتمرار الهبــوط الواســع 
ــاض أســهم رشكات  ــة إىل انخف لأســهم رشكات قطــاع االتصــاالت، باإلضاف
ــن.   ــة ال ــاع قيم ــن ارتف ــرضرة م ــيارات املت ــة الس ــيا صناع ــر الس التصدي
وبفعــل عمليــات التصحيــح وجنــي األربــاح، كــا تأثــرت األســهم اليابانيــة 
ــر  ــن التوت ــة م ــي تســببت يف حال ــة الت ــوك املركزي ــات البن ســلباً باجتاع
يف األســواق، هــذا باإلضافــة إىل املخــاوف املســتمرة بشــأن املوافقــة عــى 

ــة.    . ــب األمريكي ــض الرضائ ــون خف قان

أسواق المال العالمية
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أسعار النفط

ــات املتحــدة ملســتوي  ــاج النفــط ىف الوالي ــك بفعــل املخــاوف مــن ارتفــاع إنت ــة خــال تعامــات هــذا االســبوع، وذل تراجعــت أســعار النفــط العاملي
قيــايس جديــد، األمــر الــذي يقــوض الجهــود املبذولــة مــن أوبــك واملنتجــن املســتقلن لتحقيــق التــوازن بالســوق وخفــض املخزونــات العامليــة. ويف ظــل 
تأثــر األســواق باجتــاع البنــك االحتياطــي الفيــدرايل ورفــع  أســعار الفائــدة مبقــدار 25 نقطــة أســاس، وتوقعــات الفيــدرايل ملعــدالت النمــو والبطالــة 

والتضخــم للعــام 2018 واحتــال رفــع أســعار الفائــدة ثــاث مــرات خالــه.
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ارتفعــت أســعار الذهــب خــال تعامــات هــذا األســبوع، وذلــك وســط التوقعــات براجــع الــدوالر  األمريــي مقابــل معظــم العمــات العامليــة، املتــرضر 
مــن بيــان وتوقعــات االحتياطــي الفيــدرايل خــال عــام 2018، ومــن احتــاالت تأخــر متريــر قانــون اإلصاحــات الرضيبيــة داخــل الكونغــرس. إضافــة 
إىل تزايــد الطلــب عــى املعــدن األصفــر كمــاذ آمــن بعــد اجتاعــات البنــوك املركزيــة يف الواليــات املتحــدة ومنطقــة اليــورو. كــا ارتفعــت أســعار 
الفضــة أيضــاً ومبــا نســبته 2.25%،  وســط تعــايف معظــم أســعار املعــادن الصناعيــة باألســواق العامليــة، وزيــادة الطلــب عليهــا كاســتثار بديــل أمــام 

ضعــف األســهم.

أسعار المعادن الثمينة
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أسعار العمالت الرئيسية

تحســن الــدوالر األمريــي قليــاً خــال تعامــات هــذا األســبوع مقابــل اليــورو، وذلــك يــأيت وســط تريحــات  رئيــس البنــك املركــزي األورويب التــي 
ــج  ــزي األورويب يف برنام ــة، واســتمرار املرك ــواد الغذائي ــاع أســعار النفــط وامل ــورو بســبب ارتف ــة الي ــات التضخــم والنمــو ملنطق ــع توقع ــا رف ــن فيه ب
التحفيــز النقــدي،   وعقــب اجتــاع البنــك االحتياطــي الفيــدرايل الــذي  رفــع أســعار الفائــدة بواقــع ربــع نقطــة للمــرة الثالثــة هــذا العــام مــع وعــود 
ــدوالر األمريــي  ــل ال ــاين فقــد ارتفــع مقاب ــن الياب ــاً.  وبالنســبة لل بثــاث مــرات مــن الرفــع ىف العــام 2018 ىف حــال اســتمر االقتصــاد االمريــى قوي
خــال تعامــات هــذا االســبوع، وذلــك وســط تراجــع مــؤرشات األســهم اليابانيــة بشــكل كبــر مــا ســاعد عــى تزايــد الطلــب عــى الــن اليابــاين كمــاذ 
آمــن، كــا تلقــى الــن الدعــم بعــد إعــان االقتصــاد اليابــاين عــن ارتفــاع كبــر يف طلبــات اآلالت الصناعــي وهــو مــؤرش مهــم بالنســبة لقيــاس التوســع 

الرأســايل للــركات.
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