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االقتصاد السوري

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

شــهد ســعر رصف اللــرة الســورية نــوع مــن االســتقرار النســبي 
ــة،  ــوق املوازي ــي يف الس ــدوالر األمري ــام ال ــه أم ــال تداوالت خ
حيــث تراوحــت األســعار  بــن 462 و469 لــرة ســورية للــدوالر 

ــي الواحــد.  األمري
ــب  ــذر والرتق ــة الح ــي لحال ــكل رئي ــات بش ــذا الثب ــود ه ويع
التــي يشــهدها الســوق تجــاه التطــورات العســكرية والسياســية 
املحيطــة بالحــرب الدائــرة عــى ســورية، وانكفــاء عمليــات 
املضاربــة عــى اللــرة الســورية أمــام غيــاب فــرص تحقيــق أربــاح 
كبــرة. وثبــات يف املتغــرات االقتصاديــة واملاليــة التــي تؤثــر عــى 
ــواردة مــن الخــارج، وحجــم  ســعر الــرف لحجــم الحــواالت ال
النشــاط االقتصــاي يف البــاد. إضافــة إىل تراجــع ســعر رصف 
الــدوالر األمريــي مقابــل العمــات الرئيســية يف األســواق املاليــة 

ــة. العاملي
أمــا يف الســوق الرســمية فقــد اســتمر مــرف ســورية املركــزي 
ــد  ــرة الســورية عن ــي /الل ــدوالر األمري ــعر زوج ال ــت س يف تثبي
ــك  ــي الواحــد، وكذل ــدوالر األمري ــرة ســورية لل مســتوى 436 ل

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 

ــراء. ــورية لل ــرة س ــع 435 ل للمبي
ــورو يف  ــل الي ــورية مقاب ــرة الس ــعر رصف الل ــبة لس ــا بالنس أم
الســوق املوازيــة فقــد تراجعــت خــال تعامــات هــذا األســبوع، 
لرتفــع زوج )اليــورو/ لــرة ســورية( إىل مســتوى 580 لرة ســورية 
يف نهايــة هــذا األســبوع مقارنــة مــع مســتوى 574 لــرة ســورية 
ــا  ــا نســبته 1.05%. ك ــة األســبوع الســابق، ومب املســجل يف نهاي
تراجعــت اللــرة الســورية يف الســوق الرســمية أمــام اليــورو  مبــا 
نســبته 1.54%، لرتفــع زوج )اليــورو/ لــرة ســورية( إىل مســتوى 
ــل مســتوى  ــة هــذا األســبوع مقاب ــرة ســورية يف نهاي 543.52 ل
535.26 لــرة ســورية يف نهايــة األســبوع الســابق. )الرســم البيــاين 

رقــم 2(.

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

ــدار  65.74  ــة DWX، مبق ــأوراق املالي ــق ل ــوق دمش ــؤرش س ــع م تراج
نقطــة ومبــا نســبته 1.11% عــى أســاس أســبوعي، حيــث وصــل إىل 
مســتوى 5,881.46 نقطــة املســجل نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 
ــت  ــد ارتفع ــابق.  وق ــبوع الس ــة األس ــجل يف نهاي ــة املس 5,947.20 نقط
ــة  ــبوع باملقارن ــذا األس ــال ه ــجلة خ ــبوعية املس ــداوالت األس ــة الت قيم
مــع مســتواها يف األســبوع الســابق، مبــا نســبته 42.6% لتصــل إىل 310.5 

مليــون لــرة ســورية مقابــل 217.8 مليــون لــرة ســورية خــال األســبوع 
ــداول مبعــدل 56.8% ليصــل إىل 452,069  الســابق، كــا ارتفــع حجــم الت
ســهم خــال هــذا األســبوع مقابــل  288,266 ســهم يف األســبوع الســابق 
موزعــًة عــى 595 صفقــة. يبــن الجــدول التــايل أعــى ثاثــة أســهم مــن 
حيــث النشــاط، واالرتفــاع، واالنخفــاض خــال تعامــات هــذا  األســبوع.
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متفرقات اقتصادية محلية
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ــة مــن خــال خطتهــا   ــروة املعدني بينــت وزارة النفــط وال  •
املقدمــة لرئاســة مجلــس الــوزراء أنهــا تســعى  إىل متابعــة مروعات 
حفــر اآلبــار النفطيــة اإلنتاجيــة، حيــث تضمنــت خطــة العــام 2018 
حفــر 45 ألــف مــرت طــويل يف املنطقــة الوســطى وشــال دمشــق يف 
ــول  ــن حق ــاج م ــدء باإلنت ــة والب ــر عطي ــج ودي ــارة والربي ــق ق مناط
شــال دمشــق اعتبــاراً مــن شــهر نيســان القــادم مبعــدل مليــون م3 
ــال دمشــق  ــول ش ــن حق ــاً م ــاج تدريجي ــادة اإلنت ــاً، وزي ــاز يومي غ
ليصــل إىل 1.7 مليــون مــرت غــاز يوميــاً يف نهايــة العــام 2018. كــا أن 
الــوزارة تســعى حتــى نهايــة العــام 2019 إىل إنتــاج نحــو 3 مليــون م3 
غــاز يوميــاً مــن حقــول شــال دمشــق فقــط والغايــة هــي الوصــول 

ــاً. ــون م3 غــاز يومي ــل نفــط و24.5 ملي إىل نحــو 219 ألــف برمي
تــم تعديــل الحــد األعــى لقيمــة الحوالــة الواحــدة واملحدد   •
يف نظــام التســويات اإلجاليــة الســوري)SyGS( ، بحيــث أصبــح 20 
مليــون لــرة ســورية مــع اســتمرار تحديــد عــدد العمليــات بـــ / 30 
ــم  ــليف رق ــد والتس ــس النق ــة مجل ــب مداول ــوم مبوج ــة بالي / عملي
174 / 2 / ص بتاريــخ 2018/2/8. كــا اســتكمل كل مــن بنــك الشــام 
ــام  ــة لانض ــراءات املؤهل ــورية اإلج ــرق - س ــك ال ــورية و بن - س
ــدد  ــح ع ــوري)SyGS( ،  ليصب ــة الس ــويات اإلجالي ــام التس إىل نظ
املصــارف املشــاركة 12 مصــارف. أي أصبحــت جميــع املصــارف 
الخاصــة العاملــة مشــاركة يف هــذا النظــام، وبذلــك تبقــى املصــارف 
ــن  ــياق  أعل ــذا الس ــه، ويف ه ــى تاريخ ــاركة حت ــارج املش ــة خ العام
ــن  ــاء م ــم االنته ــد ت ــه ق ــاري الســوري أن ــام املــرف التج ــر ع مدي
التســويات  نظــام  مبــروع  للمشــاركة   الازمــة  االســتعدادات 

اإلجاليــة الســوري)SyGS( ، بــدءاً مــن تهيئــة البيئــة املتكاملــة مروراً 
ــق عمــل مؤهــل ســواء  ــع فري ــوازي م ــة بالت ــط الفني بوضــع الضواب
بالنســبة للتنفيــذ أو التحقــق لانطــاق بهــذا املــروع. كــا أشــار إىل 
ــة املــرف مقــراً خاصــاً مبــروع الحــواالت االلكرتونيــة ضمــن  تهيئ
اإلدارة العامــة للمــرف للمبــارشة بالعمــل فــور ورود موافقــة 
مــرف ســورية املركــزي عــى طلــب التجــاري الســوري االشــرتاك يف 
نظــام التســويات اإلجاليــة الســوري)SyGS( ، مبينــاً يف هــذا اإلطــار 
ــه  ــواردة والصــادرة إلي ــة الحــواالت ال ــذ كاف ــة املــرف لتنفي جاهزي
ــع اســتعداد التجــاري للوصــول إىل الحــد األقــى  ــن املصــارف، م م

ــر.  ــن قص ــا وبزم ــواالت يومي ــذ آالف الح ــة بتنفي للخدم
ــاري  ــرف العق ــكان أن امل ــة لإلس ــة العام ــت املؤسس أعلن  •
عــاد إىل منــح قــروض ادخــار للمكتتبــن مبســاكن االدخــار الســكني 
ــاكنهم  ــود مس ــرام عق ــن بإب ــكان. وللراغب ــة لإلس ــة العام يف املؤسس
ــاري  ــرف العق ــام امل ــر ع ــد مدي ــه أك ــن جانب ــم. وم ــة له املخصص
اســتئناف منــح قــروض ســكن االدخــار، مبينــاً أن املــرف مل يوقــف 
ــن  ــر م ــو أن الكث ــل ه ــا حص ــل م ــاً، ب ــروض حرفي ــذه الق ــح ه من
ــوث  ــد املك ــوا رشط رصي ــة مل يحقق ــرتة املاضي ــال الف ــن خ املدخري
ــح القــروض،  ولكــن بعــد قــرار املركــزي  ــذي اشــرتطه املركــزي ملن ال
بالرتيــث يف تطبيــق رصيــد املكــوث ملــدة عــام، أســوة بقــروض 
التســليف والتوفــر، ميكــن ألي راغــب يف الحصــول عــى قــرض ســكن 
ادخــار مراجعــة أي فــرع للمــرف العقــاري والحصــول عــى القــرض 
بــكل ســهولة، مبينــاً أن ســقف هــذه القــروض مــا زال خمســة مايــن 

ــرة. ل
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أعلــن البنــك املركــزي املــري إن متوســط العائــد يف مــزاد ألذون خزانــة مريــة ألجــل عــام مقومــة بالــدوالر األمريــي انخفــض إىل 3.295% يــوم االثنــن 
املــايض مــن 3.346% يف املــزاد الســابق يف الثامــن مــن كانــون الثــاين /ينايــر 2018. حيــث قبــل البنــك عروضــاً بقيمــة 1.075 مليــار دوالر أمريــي. هــذا 
ويشــهد رشاء الديــن الحكومــي ملــر منــواً يف اإلقبــال وذلــك منــذ أن حــرر البنــك املركــزي الجنيــه يف تريــن الثــاين /نوفمــرب 2016 يف إطــار اتفــاق 

قــرض بقيمــة 12 مليــار دوالر مــع صنــدوق النقــد الــدويل.

االقتصاد المصري

الدفع االلكتروني .. اهتمام حكومي .. 
والحاجة لحشد القدرات والطاقات الكامنة  
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أصبــح الدفــع اإللكــرتوين يشــغل حيــزاً مهــاً وجوهريــا يف اقتصــادات 
ــة  ــن السياس ــذ كلًّ م ــد تنفي ــى صعي ــة ع ــة، وخاص ــدول املتقدم ال
ــا  ــرض له ــد يتع ــي ق ــر الت ــد املخاط ــوط ض ــة، والتح ــة واملالي النقدي
النظــام املــايل ككل مــع اعتــاد طــرق الدفــع التقليديــة. حيــث تشــر 
التجــارب العمليــة لتطبيــق الدفــع اإللكــرتوين إىل مســاهمته يف خفض 
معــدالت الفســاد وزيــادة معــدالت منــو الناتــج القومــي، كونــه 
يعــد مــن أهــم وســائل الحــد مــن التهــرب الرضيبــي ســواء بالنســبة 
للدخــل أواملبيعــات. ويســهم يف زيــادة حجــم االقتصــاد املنظــم 
ــة  ــربز أهمي ــة أخــرى ت ــن جه ــم اقتصــاد الظــل.  وم ــايل تحجي وبالت
الدفــع االلكــرتوين يف تقليــل تكلفــة إدارة النقــد مــن حيــث الطباعــة 
ــهلة  ــة س ــر طريق ــا يوف ــاف، ك ــل واإلت ــدار والنق ــن واإلص والتخزي
ــق  ــى تحقي ــه ع ــب قدرت ــا بجان ــة وتتبعه ــات املالي ــر العملي لح
ــمول  ــز الش ــا لتعزي ــق فرص ــة، ويخل ــة للدول ــة ضخم ــورات مالي وف

ــدي. ــع الانق ــايل والتحــول للمجتم امل
وهــذا يف الحقيقــة مــا دفــع إىل تزايــد االهتــام الحكومــي يف ســورية 
ــة  ــددة وملواكب ــاه املتع ــرتوين ملزاي ــع اإللك ــول إىل الدف ــرضورة التح ب
املــايل  القطــاع  عــى صعيــد  العــامل  يشــهدها  التــي  التطــورات 
ــزي  ــورية املرك ــرف س ــق م ــع تطبي ــوادره م ــر  ب ــدي، لتظه والنق
ــاص  ــا نظــام التق ــة الســوري SyGS  والحق نظــام التســويات اإلجالي
اإللكــرتوين )SyCS(، واملحــول الوطنــي، واملحافــظ اإللكرتونية،إضافــة 
إىل ســتخدام بطاقــات الوقــود االلكرتونيــة للمركبــات الحكوميــة، 
ــرضورة  ــق ب ــا يتعل ــة في ــات وزارة املالي ــب تريح ــك إىل جان وذل
ــرة،  ــام الفوت ــق نظ ــرتوين وتطبي ــع االلك ــاد الدف ــى اعت ــل ع العم
لجهــة تحســن االيــرادات الرضيبيــة، وهــذا مــا يحســب للحكومــة يف 

ــة. ــروف الراهن ــل الظ ظ
ويف هــذا الســياق، نعتقــد أن املنظمــن لهــذا القطــاع ال يخفــى 
عليهــم أهميــة توفــر منظومــة آمنــة وفعالة للدفــع االلكــرتوين، وكادر 
مؤهــل ومتخصــص يف مجــال األمــن املعلومــايت، وخاصــة مــع زيــادة 
التهديــدات األمنيــة الناتجــة عــن ازديــاد االعتــاد عــى التقنيــة مبــا 
ــات  ــذ العملي ــت لتنفي ــبكة االنرتن ــة وش ــف املحمول ــك الهوات يف ذل

املرفيــة والتجاريــة، وأثرهــا عــى اســتقرار القطــاع املــايل، لذلــك ال 
بــد مــن إجــراء تقييــم شــامل عــى املصــارف لتقييــم فاعليــة ضوابــط 
ــة  ــك خطــط املواجهــة يف حال ومســتوى أمــن املعلومــات، مبــا يف ذل

وقــوع الحــوادث األمنيــة.
ــن  ــرتاتيجية لأم ــع اس ــة وض ــلطات النقدي ــى الس ــب ع ــا يتوج ك
املعلومــايت يف القطــاع املــريف، حيــث تهــدف االســرتاتيجية إىل 
التطويــر املســتمر لأمــن املعلومــايت لــدى الســلطة النقديــة نفســها 
ألفضــل  وفقــاً  األخــرى  املاليــة  واملؤسســات  املــريف  وللقطــاع 
املارســات واملعايــر العامليــة مبــا يســهم يف متكــن القطــاع املــريف 
مــن تحديــد املخاطــر األمنيــة ومعالجتهــا بفاعليــة. ويضــاف إىل ذلــك 
التخطيــط لوضــع نظــام ملعرّفــات الكيانــات القانونيــة )مــروع 
املعــرف القانــوين( وهيــكل حوكمــة داعــم لهــذا النظــام. وذلــك 
بهــدف تحديــد أطــراف التعامــات املاليــة يف مختلــف األســواق 
واملنتجــات واملناطــق، حيــث يســاعد مــروع املعــرف القانــوين عــى 
زيــادة قــدرة الجهــات الرقابيــة يف تعزيــز ســامة وشــفافية األســواق 
املاليــة، وتحســن إدارة املخاطــر، وجــودة ودقــة البيانــات املاليــة فيا 
يتعلــق بتمويــل التجــارة الخارجيــة، واحصــاءات ميــزان املدفوعــات، 

ــة. ــويات املالي ــة والتس ــال، واملقاص ــات رأس امل وتدفق
ــن  ــون م ــد يك ــة، ق ــن الذاتي ــات الوط ــان بإمكان ــن اإلمي ــا م وانطاق
الباحثــن  مــن  كل  يجمــع  متخصــص  ملتقــى  تنظيــم  املجــدي 
والعاملــن يف أنظمــة الدفــع االكــرتوين، ورشكات ومطــوري األنظمــة، 
متخصــي تكنولوجيــا االتصــاالت، خــرباء أمــن املعلومــات، ومنظمــي 
القطــاع، وغرهــا مــن الفعاليــات ذات الصلــة ليصــار إىل تبــادل 
الخــربات واكتشــاف الطاقــات املتاحــة وتقييــم الواقــع وتجربــة الدفع 
ــدول ذات  ــارب ال ــى تج ــاع ع ــة لاط ــورية ،وفرص ــرتوين يف س االلك
التجــارب الحديثــة والشــبيهة باالقتصــاد الســوري إن أمكــن، ليكــون 
هــذا امللتقــى نــواة معرفيــة وخاصــة تجــارب ميكــن االســتفادة منهــا 
ــورية مبشــاركة  ــرتوين يف س ــع االك ــول إىل الدف ــة التح ــاح عملي يف نج

ــات.  ــة الفعالي ــة لكاف ــه مصلحــة عام ــا في ــع، مل الجمي

رأي وتعليق..
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ــة حــوايل  ــوى العامل ــدد املشــاركن يف الق ــغ ع ــث بل ــام 2017، حي ــة للع ــوى العامل ــج األساســية ملســح الق ــز االحصــاء الفلســطيني النتائ أصــدر مرك
1,374,600 شــخصاً، منهــم 870,000 يف الضفــة الغربيــة و504,600 يف غــزة، كــا بلغــت نســبة املشــاركة يف القــوى العاملــة يف الضفــة الغربيــة %45.6 
مقابــل 45.2% يف غــزة، ومــن الواضــح أن الفجــوة يف املشــاركة يف القــوى العاملــة بــن الذكــور واإلنــاث مــا زالــت كبــرة، حيــث بلغــت 71.2% للذكــور 
مقابــل 19.0% لإلنــاث. وبلــغ عــدد العاطلــن عــن العمــل حســب تعريــف منظمــة العمــل الدوليــة 377,300 شــخصاً، بواقــع 220,200 يف قطــاع غــزة 
مقابــل 157,100 يف الضفــة الغربيــة، ليكــون معــدل البطالــة 27.4%. بينــا يبقــى التفــاوت كبــراً يف معــدل البطالــة بــن الضفــة غــزة، حيــث بلــغ يف 
ــاث. وُســجلت أعــى  ــل 47.4% لإلن ــغ 22.3% للذكــور مقاب ــة، أمــا عــى مســتوى الجنــس فقــد بل ــل 18.1% يف الضفــة الغربي قطــاع غــزة 43.6%، مقاب
معــدالت بطالــة للفئــة العمريــة 20- 24 ســنة، حيــث بلغــت 44.6% يف العــام 2017، ويعتــرب قطــاع الخدمــات األكــر اســتيعاباً للعاملــن يف الســوق 
املحــي، حيــث بلغــت نســبة العاملــن فيــه مــن بــن العاملــن يف الضفــة 32.7% مقابــل 53.3% يف غــزة، وهنــاك 21.3% مــن العاملــن يعملــون يف القطــاع 

العــام، بواقــع 36.5% يف قطــاع غــزة، و15.2% يف الضفــة الغربيــة.

االقتصاد الفلسطيني

أسواق األسهم العربية
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أوضــح تقريــر التطــورات النقديــة واملرفيــة الصــادر عــن البنــك املركــزي العــاين أن بيانــات املــاءة املاليــة للبنــوك مــن حيــث جــودة األصــول وتغطيــة 
املخصصــات وكفايــة رأس املــال تشــر إىل متتــع هــذه البنــوك بوضــع متــن، وأوضــح التقريــر أن القطــاع املــريف يف الســلطنة واصــل خــال عــام 2017 
تحقيــق منــو بنســب معقولــة عــاوة عــى دعمــه ملبــادرات التنويــع االقتصــادي ومــن ضمنهــا توفــر االئتــان الــذي يحتاجــه قطــاع املؤسســات الصغــرة 
واملتوســطة. وفيــا يتعلــق بتطــورات االقتصــاد العــام يف 2017 أشــار التقريــر اىل انــه انعــكاس للتحســن الــذي شــهدته أســعار النفــط الخــام يف األســواق 
العامليــة، حيــث شــهد عــام 2017 تحســن النشــاط االقتصــادي يف البــاد عقــب تراجــع اســتمر لعامــن متتاليــن، ليســجل الناتــج املحــي اإلجــايل منــواً 
بنســبة 10.1%. ويف جانــب األســعار، رصــد التقريــر أن الضغــوط التضخميــة يف الســلطنة ال تــزال محــدودة بشــكل عــام برغــم أنهــا قــد شــهدت بعــض 
التصاعــد مؤخــراً انعكاســاً الرتفــاع أســعار الوقــود ورســوم اســتخدام الخدمــات الحكوميــة. وقــد بلــغ متوســط نســبة التضخــم الســنوي اســتناداً إىل 

مــؤرش أســعار املســتهلك للســلطنة حــوايل 1.6%خــال عــام 2017. وفيــا يتعلــق باملاليــة العامــة. 

االقتصاد العماني

االقتصاد العربي
العدد 7 شباط / فبراير - 2018



االقتصاد العالمي

أظهــرت بينــات وزارة الخزانــة األمريكيــة إن الحكومــة األمريكيــة ســجلت فائضــا قــدره 49 مليــار دوالر يف امليزانيــة يف كانــون الثــاين /ينايــر  2018 مقارنــة مــع 
فائــض بلــغ 51 مليــار دوالر يف الشــهر نفســه مــن العــام 2017. وبينــت الــوزارة يف بيانهــا الشــهري بشــأن امليزانيــة إن إجــايل اإليــرادات الشــهر املــايض بلــغ 361 
مليــار دوالر بزيــادة قدرهــا 5% مقارنــة مبســتواه قبــل عــام، بينــا ارتفعــت املروفــات 6% إىل 293 مليــار دوالر. وأضافــت أن إجــايل العجــز يف األشــهر األربعــة 
األوىل مــن الســنة املاليــة 2018، التــي تنتهــي يف الثاثــن مــن شــهر أيلــول /ســبتمرب 2018، بلــغ 176 مليــار دوالر مقارنــة مــع عجــز قــدره 159 مليــار دوالر يف 

الفــرتة نفســها مــن الســنة املاليــة 2017 .

حقــق االقتصــاد اليابــاين معــدل منــو ســنوي بلــغ 0.5% خــال الربــع الرابــع عــام 2017 محققــا زيــادة للربــع الثامــن عــى التــوايل بدعــم منــو إنفــاق املســتهلكن 
واإلنفــاق الرأســايل.  وذلــك وفقــاً للبيانــات الصــادرة عــن مكتــب رئاســة الــوزراء اليابــاين، حيــث يــأيت هــذا النمــو يف أعقــاب زيــادة ســنوية معدلــة بلغــت %2.2 

يف الربــع الثالــث 2017. أمــا باملقارنــة مــع الربــع الســابق فقــد ســجل منــو الناتــج املحــي اإلجــايل مــا نســبته %0.1 

قــام البنــك املركــزي الصينــي بضــخ 393 مليــار يــوان )حــوايل 62.2 مليــار دوالر أمريــي( إىل الســوق عــن طريــق تســهيات اإلقــراض متوســطة األجــل للحفــاظ عــى 
الســيولة. مبينــاً إن األمــوال التــي تــم ضخهــا ســيكون اســتحقاقها بعــد عــام واحــد بســعر فائــدة قــدره 3.25%. هــذا وقــد طرحــت آليــة تســهيات اإلقراض متوســطة 
األجــل عــام 2014، ملســاعدة املصــارف عــى االحتفــاظ بالســيولة مــن خــال الســاح لهــا باالقــرتاض مــن البنــك املركــزي باســتخدام األوراق املاليــة كضانــات. 
حيــث يعتمــد البنــك املركــزي بشــكل متزايــد عــى عمليــات الســوق املفتوحــة إلدارة الســيولة، عوضــاً عــن خفــض أســعار الفائــدة أو معــدالت االحتياطــي اإللزامــي 

للمصــارف، وقــد علــق البنــك  املركــزي الصينــي عمليــات الــراء العكــي خــال 15 يــوم عمــل ســابقة، مشــراً إىل أن الســيولة كافيــة يف الجهــاز املــريف.

أظهــرت بيانــات صــادرة عــن مكتــب اإلحصــاءات األورويب )يوروســتات( أن اإلنتــاج الصناعــي يف منطقــة اليــورو ارتفــع بأكــر مــن املتوقــع خــال شــهر كانــون 
األول /ديســمرب 2017، وذلــك بدعــم مــن إنتــاج الســلع االســتهاكية املعمــرة والســلع الوســيطة، مــا يشــر إىل أرسع وتــرة منــو اقتصــادي يف عــر ســنوات. كــا 
أظهــرت البيانــات إن اإلنتــاج الصناعــي يف منطقــة اليــورو التــي تضــم 19 دولــة ارتفــع خــال الشــهر ذاتــه بنســبة 0.4% عــى أســاس شــهري بينــا ســجل منــواً 
بلــغ 5.2% عــى أســاس ســنوي. ووفقــاً لتقديــرات مكتــب اإلحصــاءات األورويب األوليــة لنمــو الناتــج املحــي اإلجــايل يف منطقــة اليــورو يف الربــع الرابــع مــن عــام 
2017 فقــد بلــغ 0.6% عــى أســاس فصــي، و2.7% مقارنــة بالفــرتة ذاتهــا مــن العــام 2016. وبالنســبة لكامــل العــام 2017، فقــد ســجل منــو الناتــج املحــي اإلجــايل 

ملنطقــة اليــورو %2.5.

رصح رئيــس مجموعــة البنــك الــدويل، خــال جلســته بالقمــة العامليــة للحكومــات املنعقــدة يف ديب، إن أســواق العمــل ستشــهد تغــرات كبــرة، إذ ستســجل فجــوة 
عالــة تقــدر بنحــو 300 مليــون شــخص يف العــام 2050 نتيجــة دخــول 450 مليــون شــخص إىل أســواق العمــل ومغــادرة 150 مليــون شــخص، بينــا ســيحتاج العــامل 
بحلــول العــام 2020 إىل 139 مليــون وظيفــة تزيــد يف العــام 2030 إىل 180 مليــون وظيفــة. وأضــاف، أن التحــدي ال يقتــر عــى عــدد الوظائــف التــي يحتاجهــا 
العــامل بــل يشــمل جــودة الحيــاة، بعــد أن يصبــح االنرتنــت متاحــاً لثانيــة مليــارات شــخص، مشــراً إىل أن املقارنــة لــن تكــون بــن أجــر إنســان وآخــر بــل بــن مــا 
ميكــن الوصــول إليــه عــرب االنرتنــت، وبالتــايل ســتزداد الرغبــات واآلمــال وســتكون الطموحــات كبــرة، ألن ثقافــة وطبيعــة العمــل ســتختلف جذريــاً. وتحــّدث رئيــس 
البنــك الــدويل عــن دور الحكومــات يف بنــاء رأس املــال البــري، وقــال إن االســتثار يف البــر هــو األهــم مــن بــن أنــواع االســتثار األخــرى، وإن أمــوراً كثــرة 

ومســتجدات طــرأت عــى واقــع التكنولوجيــا، ومثــة أســئلة كثــرة عــا إذا كان التنافــس ســيكون متاحــاً أمــام الــدول األقــل تنميــة ودخــاً.

الواليات المتحدة

االقتصاد الياباني

االقتصاد الصيني

منطقة اليورو

البنك الدولي
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أسواق المال العالمية
أسعار النفط الخام 

أسعار المعادن الثمينة

أسعار العمالت الرئيسية

أسواق األسهم
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D a m a s c u s  -  S y r i a

Te l :  + 9 6 3  1 1 6  1 1 4  7 7 6

F a x :  + 9 6 3  1 1 6  1 1 4  7 3 1
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