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االقتصاد السوري

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

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية        الشكل ) 1 ( سعر صرف الدوالر مقابل الليرة السورية

ت�سارعت وترية انخفا�ض �سعر �سرف اللرية ال�سورية اأمام العمالت الرئي�سية خالل هذا الأ�سبوع، وذلك و�سط التوقعات واملراهنات 
ال�سائدة يف ال�سوق حول املزيد من النخفا�ض يف �سعر �سرف اللرية ال�سورية، ل �سيما بعد رفع م�سرف �سورية املركزي �سعر �سرف 
اللرية لعمليات التدخل من 470 لرية �سورية اإىل 520 لرية �سورية للدولر الأمريكي الواحد، ومبا ن�سبته %10.6، وذلك نتيجة  تاأثر 
ال�سوق عموما بالأو�ساع الأمنية التي ت�سهدها العديد من املناطق وخا�سة حمافظة حلب، هذا من ناحية. ومن ناحية اآخرى حالة التعرث 
التي ت�سهدها اآلية تدخل م�سرف �سورية املركزي يف �سوق القطع الأجنبي عن طريق امل�سارف العاملة، وعدم لظهور بوادر لنجاح هذه 
الآلية اجلديدة، اإ�سافة اإىل زيادة عمليات امل�ساربة على �سعر �سرف اللرية ال�سورية، وعودة املخاوف لدى حاملي اللرية ال�سورية يف 
/اللرية  الأمريكي  )الدولر  زوج  �سعر   ارتفع  وقد  ال�سورية. هذا  باللرية  ومدخراتهم  مراكزهم  قيمة  ال�سريع يف  التدهور  من  ال�سوق 
ال�سورية( يف نهاية هذا الأ�سبوع بن�سبة %3.26 من 522 لرية �سورية لي�سل اإىل 539 لرية �سورية للدولر الأمريكي نهاية الأ�سبوع 
الأمريكي عند  الدولر  ال�سورية مقابل  اللرية  �سعر �سرف  بتثبيت  املركزي  �سورية  الر�سمية فقد قام م�سرف  ال�سوق  اأما يف  املا�سي، 
م�ستوى 487.44 لرية �سورية خالل هذا الأ�سبوع وهو قريب جدًا من م�ستواه يف الأ�سبوع ال�سابق. كما ا�ستمر م�سرف �سورية املركزي 
يف تثبيت �سعر �سراء الدولر الأمريكي لت�سليم احلوالت ال�سخ�سية الواردة من اخلارج باللريات ال�سورية عند 485 لرية �سورية للدولر 
زاد من حالة  ما  وهذا  الواحد،  الأمريكي  للدولر  �سورية  لرية   470 م�ستوى  امل�ستوردات عند  �سعر متويل  وكذلك  الواحد،  الأمريكي 
الإرباك يف ال�سوق اإذا احجمت امل�سارف عن �سراء القطع الأجنبي ب�سعر �سرف التدخل والبالغ 520 لرية �سورية للدولر الأمريكي، 
لت النتظار وتاأمني القطع الأجنبي الالزم لتمويل �سفقات زبائنها عن طريق مراكز القطع الأجنبي ب�سعر 470 لرية �سورية  حيث ف�سّ
للدولر الأمريكي وذلك وفقا لرغبة الزبائن لديها، وذلك يف ظل �سعف موقف املركزي جلهة اإجبار امل�سارف على �سراء القطع الأجنبي 
ب�سعر �سرف التدخل 520 لرية �سورية للدولر الأمريكي، كما كان هو احلال املتبع يف التدخل عن طريق �سركات ال�سرافة. وبالن�سبة 
ارتفع �سعر زوج )اليورو /لرية  اإذ  اأي�سًا،  الهابط  ا�ستمر يف منحاه  املوازية فقد  ال�سوق  اليورو يف  ال�سورية مقابل  اللرية  ل�سعر �سرف 
�سورية( خالل هذا الأ�سبوع لي�سل مع نهايته  اإىل م�ستوى 604 لرية �سورية من 581 لرية �سورية يف نهاية الأ�سبوع ال�سابق ومبعدل 
%3.96، كما ارتفع يف ال�سوق الر�سمية اإىل م�ستوى 549.12 لرية �سورية يف نهاية هذا الأ�سبوع من 543.58 لرية �سورية يف نهاية 

ال�سبوع ال�سابق، ومبعدل %1.02 . )الر�سم البياين رقم 2(
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سوق دمشق ..  لألوراق المالية

الشكل)3( تداوالت سوق دمشق لألوراق المالية

�سجلت بور�سة دم�سق حت�سنًا طفيفًا خالل تداولت هذا الأ�سبوع وفقًا ملا بينته الن�سرة الأ�سبوعية جلل�سات التداول ال�سادرة عن �سوق 
دم�سق لالأوراق املالية عن الأ�سبوع 18/8/2016-15، حيث اأغلق موؤ�سر �سوق دم�سق لالأوراق املالية DWX جل�سة تداول نهاية 
نقطة   1510.79 م�ستوى  اإىل  لي�سل   ،0.32% وبن�سبة  نقطة   4.87 ارتفاع مبقدار  18/8/2016 على  يوم اخلمي�ض  الأ�سبوع 
مرتفعًا من 1505.92 نقطة م�ستوى اإغالق نهاية جل�سات الأ�سبوع ال�سابق، وذلك نتيجة ارتفاع اأ�سعار اأ�سهم كل من امل�سرف الدويل 
مقابل   .)0.72%( مبعدل  الوطني  قطر  وبنك   ،)0.94%( مبعدل  �سورية  فرن�سبنك  يليه   ،)6.24%( مبعدل  والتمويل  للتجارة 
انخفا�ض �سهمي بنك �سورية الدويل الإ�سالمي مبعدل )%0.67-(، وبنك ال�سام مبعدل )%0.15-(، اأما بقية الأ�سهم مل ت�سجل اأي 
تغري يف �سعرها فاإما اأنه مل يجر اأي تداول عليها اأو بقيت اأ�سعارها ثابتة. اأما بالن�سبة لالأ�سهم الأكرث ن�ساطًا من ناحية حجم التداول 
خالل هذا الأ�سبوع، فقد �سيطر �سهم بنك قطر الوطني على احل�سة الأكرب من اإجمايل حجم التداول هذا الأ�سبوع، حيث بلغت ن�سبة 
�سهم  ثم  بن�سبة 20.5%،  ال�سام  بنك  �سهم  ثم   ،23.66% بن�سبة  الإ�سالمي  الدويل  �سورية  بنك  �سهم  يليه   ،33.87% ح�سته 
امل�سرف الدويل للتجارة والتمويل مبعدل %15.6، و�سهم فرن�سبنك �سورية مبعدل %4.2. وفيما يخ�ض قيمة التداولت الأ�سبوعية  
امل�سجلة خالل هذا الأ�سبوع، فقد انخف�ست مبعدل )%12.8-( اإىل 23.7 مليون لرية �سورية تقريبًا، مقارنة مع م�ستوى قيمة تداولت 
اإىل  لي�سل   )-9.6%( اأي�سًا مبعدل  انخف�ض  التداول  اأن حجم  كما  �سورية،  لرية  مليون   27.1 بلغت حوايل  والتي  املا�سي  الأ�سبوع 
150،985 �سهم  مقارنة بـ 166،961�سهم يف الأ�سبوع ال�سابق موزعًة على 130 �سفقة. يبني اجلدول التايل اأعلى ثالثة اأ�سهم من 
من  العظمى  الغالبية  )ذات  امل�سريف  القطاع  �سركات  اأ�سهم  ا�ستحوذت  لقد  ال�سبوع.  خالل  والنخفا�ض  والرتفاع،  الن�ساط،  حيث 
ن�سبته  ومبا  الأ�سبوعي،  التداول  وقيمة  حجم  اإجمايل  من  الأكرب  احل�سة  على  املالية(  لالأوراق  دم�سق  �سوق  يف  املدرجة  ال�سركات 
%98.01 و%97.89 على التوايل، يليها اأ�سهم �سركات قطاع التاأمني بن�سبة %1.66 و%1.04 على التوايل، ثم قطاع ال�سناعة 
اأي عملية تداول خالل  الزراعي  وقطاع اخلدمات  مل  ت�سجل  اأ�سهم �سركات القطاع  اأما  التوايل،  %0.33 و%1.07 على  بن�سبة 

جل�سات تداول هذا الأ�سبوع.
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• اأ�سدر جمل�ض النقد والت�سليف قرارًا يق�سي بال�سماح مل�سرفني من امل�سارف العامة هما م�سرف الت�سليف ال�سعبي وم�سرف التوفري 
مبنح قرو�ض لذوي الدخل املحدود �سواًء كانوا مدنيني اأم ع�سكريني، بحيث ل يتجاوز �سقفها الـ 500 األف لرية �سورية بزيادة مقدارها 
200 األف لرية �سورية عما كانا مينحانه �سابقًا. وي�سرتط القرار التاأكد من كفاية و�سالمة ال�سمانات املقدمة، واأل يوؤثر منح القر�ض 

على �سيولة امل�سرف وفقًا للن�سب املحددة مبوجب القرارات النافذة.
لالألب�سة  التخ�س�سي  املعر�ض  فعاليات  “البيال”  الدويل  املعار�ض  مركز  يف  بريوت  يف   19/8/2016 اجلمعة   يوم  بداأت   •
رابطة  تنظمه  والذي  والن�سيج،  بالألب�سة  متخ�س�سة  �سورية  �سركة   100 نحو  مب�ساركة  احلرير(  خان  مود  )�سرييا  وم�ستلزماتها 
امل�سدرين ال�سوريني لالألب�سة والن�سيج وغرفة �سناعة حلب بدعم من احتاد امل�سدرين ال�سوري وهيئة دعم الإنتاج املحلي وال�سادرات 
والريا�سية  والقطنية  والرجالية  الن�سائية  لالألب�سة  اأجنحة  املعر�ض  وي�سم  وريفها.  هذا  دم�سق  �سناعة  مع غرفة  وبالتعاون  ال�سورية 
احتاد  رئي�ض  اأ�سار  جانبه  ومن  وامل�سارف.  ال�سحن  و�سركات  والرتيكو  واجلوارب  ال�سرقية  واملطرزات  الأطفال  األب�سة  اإىل  اإ�سافة 
العار�سون  يحجزها  التي  امل�ساحات  وحجم  الزوار  عدد  ازدياد  خالل  من  م�ستمرًا  تطورًا  ي�سهد  املعر�ض  اأن  اإىل  ال�سوري  امل�سدرين 
واحل�سور املميز للتجار من دول عربية مثل العراق وليبيا واجلزائر والدول الأخرى، منوهًا اإىل م�ساركة امل�سنعني من حلب املميزة 
للمعر�ض هذا العام والذين ا�ستطاعوا حتدي الظروف وجتاوز كل عقبات الإنتاج والنقل لعر�ض منتجاتهم يف هذا املعر�ض والو�سول من 

خالله اإىل العامل.

5

متفرقات اقتصادية محلية
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االقتصاد المصري..

الجنيه المصري:

البورصة المصرية:

أخبار اقتصادية:

االقتصاد العربي..

�سهد �سعر �سرف اجلنيه امل�سري اأمام الدولر الأمريكي خالل هذا الأ�سبوع مفاجاأة كبرية جلميع املتعاملني يف ال�سوق، حيث حدث 
انخفا�ض مفاجىء وحاد يف �سعر زوج الدولر الأمريكي /اجلنيه امل�سري، ليتم تداول اجلنيه امل�سري مع نهاية الأ�سبوع عند م�ستوى 
12.25 لل�سراء يف مقابل 12.30 للمبيع، مقارنة مب�ستواه يف الأ�سبوع املا�سي والبالغ 12.55 جنيه لل�سراء مقابل 12.65 جنيه 
للمبيع. وذلك نتيجة حلالة الت�سديد الأمني الكبري التي ي�سهدها �سوق ال�سرافة امل�سرية، حيث مت اإغالق حوايل 53 �سركة �سرافة 
بالقاهرة واملحافظات، �سواء ب�سكل نهائي اأو ملدة عام كامل ب�سبب التعامل ب�سعر ال�سوق ال�سوداء، اإ�سافة اإىل امتناع عدد كبري من الُتجار 
ال�سوداء  ال�سوق  يف  ال�ستقرار  عدم  حالة  نتيجة  الأمريكي  بالدولر  الإجتار  عن  املوؤقت  توقفه  اأعلن  وبع�سهم  الدولر  و�سراء  بيع  عن 
امل�سرية، الأمر الذي خلق حالة من اخلوف ال�سديد لدى املتعاملني بالدولر، وهذا اإىل جانب تاأكيد البنك املركزي امل�سري اأنه ما زال 

م�ستمرًا يف دعم البنوك عرب عطاءات ت�سمن خف�ض الدولر الأمريكي مقابل اجلنيه امل�سري.

الأ�سهم  بع�ض  على  متت  التي  الأرباح  جنى  عمليات  نتيجة  اخل�سائر،  بع�ض  الأ�سبوع  هذا  تعامالت  خالل  امل�سرية  البور�سة  �سجلت 
القيادية، وفى ظل ترقب ال�سوق لالأخبار الإيجابية فيما يتعلق بالإعالن عن املوافقة النهائية من قبل املجل�ض التنفيذى ل�سندوق النقد 
الدويل على القر�ض املزمع منحه مل�سر بقيمة 12 مليار دولر اأمريكي، اأو قيام املركزى باإجراء خف�ض جديد متوقع فى قيمة اجلنيه اأو 
للبور�سة  ال�سوقى  املال  راأ�ض  لي�سجل  البور�سة.  يف  املقبلة  الفرتة  خالل  العام  لالكتتاب  �سركاتها  اأوىل  طرح  عن  الدولة  اإعالن  حتى 
امل�سرية خ�سارة بلغت قيمتها نحو 1.98 مليون جنيه، حيث اأغلق مع نهاية هذا الأ�سبوع عند م�ستوى 416.7 مليار جنيه. لقد تراجع 
موؤ�سر EGX 30 بن�سبة %0.72-، ما يقارب 60 نقطة من قيمته، حيث اأغلق تعامالت هذا الأ�سبوع عند م�ستوى 8317 نقطة، 
اأغلق عند  %0.5، حيث  EGX 70 بن�سبة  8377 نقطة بداية الأ�سبوع، بينما ارتفع موؤ�سر ال�سركات املتو�سطة وال�سغرية  مقابل 
م�ستوى 365 نقطة، مقابل 363 نقطة بداية الأ�سبوع. هذا وقد ا�ستحوذت الأ�سهم على %55.76 من اإجمايل قيمة التداول داخل 
اأما اإجمايل قيمة التداول بالبور�سة امل�سرية  %44.24 خالل الأ�سبوع.  املق�سورة، يف حني مثلت قيمة التداول على ال�سندات نحو 
خالل تعامالت هذا الأ�سبوع، فقد بلغت ما يقارب 6.2 مليار جنيه، بينما بلغ حجم التداول نحو 1.2 مليار ورقة مالية موزعة على 
113 األف �سفقة، وذلك مقارنة باإجمايل تداول بقيمة 4.8 مليار جنيه، وحجم تداول بلغ 2 مليار  ورقة مالية موزعة على 126 األف 

�سفقة، خالل الأ�سبوع املا�سي.

• اأعلن البنك املركزي اأن اإجمايل الودائع لدى اجلهاز امل�سريف با�ستثناء البنك املركزي، ارتفع بنحو 65 مليار جنيه، لي�سل يف اأيار 
/مايو 2016 اإىل 2.079 تريليون جنيه، مقابل 2.014 تريليون يف ني�سان /اأبريل 2016، حيث بلغ اإجمايل الودائع احلكومية بلغ 
350.8 مليار جنيه، منها 253.2 مليار جنيه ودائع بالعملة املحلية، ونحو 79.5 مليار جنيه ودائع بالعمالت الأجنبية. اأما اإجمايل 
الودائع غري احلكومية فقد ارتفع خالل اأيار /مايو 2016 لي�سل اإىل نحو 1.728 تريليون جنيه، مقابل 1.697 تريليون جنيه يف 
ال�سهر ال�سابق، ليبلغ اإجمايل الودائع غري احلكومية بالعملة املحلية ما يقارب 1.40 تريليون جنيه، وقد ا�ستحوذ قطاع الأعمال العام 
على نحو 44.8 مليار جنيه منه، وقطاع الأعمال اخلا�ض على 262.8 مليار جنيه، والقطاع العائلي على ما يقارب 1.08 تريليون 
جنيه. ولفت البنك املركزي اإىل اأن اإجمايل الودائع بالعمالت الأجنبية بلغ 323.3 مليار جنيه، ا�ستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 
17.6 مليار جنيه، وقطاع الأعمال اخلا�ض على نحو 99.4 مليار جنيه، والقطاع العائلي على ما يقارب 202 مليار جنيه، اأما باقي 

القطاعات الأخرى "ت�سمل غري املقيمني و�سيكات وحوالت م�سرتاه" على حوايل 42.6 مليار جنيه.
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االقتصاد اللبناني..

االقتصاد السعودي..
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• اأظهرت قيمة موؤ�سر احلركة القت�سادية يف لبنان الذي يت�سمن �سلة من املوؤ�سرات، ت�سمل ا�سترياد امل�ستقات النفطية واإنتاج الكهرباء 
M3، ارتفاعًا  وحركة مقا�سة ال�سيكات وت�سليمات الإ�سمنت وحركة امل�سافرين الجانب وحركة التجارة اخلارجية والعر�ض النقدي 
بن�سبة %0.10 خالل �سهر اأيار من العام 2016 ، لت�سل قيمته اإىل 297.9  نقطة مقارنة بقيمته البالغة  297.6 نقطة يف �سهر 
ني�سان 2016. اأما على �سعيد التغري ال�سنوي، فقد حت�سن موؤ�سر احلركة القت�سادية يف لبنان بن�سبة %4.53 مقارنًة مب�ستواه يف 

ال�سهر نف�سه من العام ال�سابق والبالغ حينها 285.0 نقطة، الأمر الذي يعك�ض حت�سنًا معتدًل يف الن�ساط القت�سادي اللبناين.
• اأظهرت البيانات ال�سادرة موؤخرًا عن اإح�ساءات جمعية امل�سارف ووزارة املال اللبنانية ارتفاعًا يف الدين العام الإجمايل بحوايل 
1.40 مليار دولر اأمريكي خالل �سهر حزيران 2016، لي�سل اإىل 72.89 مليار دولر اأمريكي مقابل 71.48 مليار دولر اأمريكي 
يف �سهر اأيار 2016. وباملقارنة مع حجم الدين العام يف �سهر حزيران 2015، فقد ازداد الدين العام الإجمايل بـ 3.86 مليار دولر 
%2.35 مبا  اأمريكي. ويف �سياق اآخر اأظهرت تلك البيانات زيادًة يف امليزانية املجمعة للم�سارف التجارية العاملة يف لبنان بن�سبة 
يعادل 6582 مليار لرية لبنانية، لي�سل اإجمايل املوجودات اإىل 286961 مليار لرية لبنانية )190.36 مليار دولر اأمريكي( مع 
نهاية الن�سف الأول من العام 2016، مقابل 280379 مليار لرية لبنانية )185.99 مليار دولر اأمريكي( يف نهاية عام 2015. 
%5.7 مقارنًة مب�ستواها يف نهاية حزيران  اأما على �سعيد التغري ال�سنوي، فقد ارتفعت موجودات قطاع امل�سارف التجارية بن�سبة 
2015، والبالغ حينها 271477 مليار لرية لبنانية )180.08 مليار دولر اأمريكي(. وقد بقيت م�ستويات ال�سيولة يف القطاع 
امل�سريف عالية بحيث زادت ن�سبة ال�سيولة الأولية اإىل %78.42 من ودائع الزبائن، مقارنًة بن�سبة 77.81 % يف الفرتة نف�سها 

من العام 2015.

2016، بهدف تغطية الطلب املتزايد يف الأ�سواق  ال�سعودية من النفط اخلام يف حزيران /يونيو   ارتفعت �سادرات اململكة العربية 
املحلية والعاملية. حيث اأظهرت البيانات ازدياد �سادرات ال�سعودية النفطية اإىل 7.456 مليون برميل يوميًا يف �سهر حزيران /يونيو 
2016 من 7.295 مليون برميل يوميًا يف اأيار /مايو 2016. هذا وقد بلغ اإنتاجها يف ال�سهر ذاته من النفط اخلام نحو 10.550 
مليون برميل يوميًا  خالل �سهر حزيران /يونيو 2016، مرتفعًا مبقدار 280 األف برميل باملقارنة بـ 10.270 مليون برميل يوميًا يف 

اأيار /مايو 2016.
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االقتصاد الروسي:

االقتصاد العالمي..

هيئات ومنظمات دولية:

االقتصاد األمريكي:

يف  تغيري  دون  بقيت  رو�سيا  يف  ال�ستهالكية  ال�سلع  اأ�سعار  باأن  الرو�سية  الفيدرالية  الإح�ساء  هيئة  عن  ال�سادرة  البينات  اأظهرت   •
منت�سف اآب /اأغ�سط�ض 2016 على اأ�سا�ض اأ�سبوعي. كما ت�سري البيانات اإىل اأن الأ�سعار ال�ستهالكية يف رو�سيا منت بن�سبة 3.8% 
منذ مطلع العام 2016 وحتى 15 اآب /اأغ�سط�ض منه، مقارنة مع معدل منو %9.6 خالل الفرتة ذاتها من ال�سنة املا�سية. هذا ويذكر 

اأن معدل الت�سخم يف رو�سيا بلغ %12.9 خالل عام  2015.   
اأمام الدولر الأمريكي، حيث انخف�ض �سعر زوج )الدولر الأمريكي / • تابع الروبل الرو�سي ارتفاعه خالل تعامالت هذا الأ�سبوع 

الروبل الرو�سي( يف نهاية هذا الأ�سبوع مبا ن�سبته %1.31- لي�سل اإىل 63.9087 من 64.755 روبل رو�سي يف نهاية الأ�سبوع 
ال�سابق، وذلك و�سط ا�ستمرار ارتفاع اأ�سعار النفط اخلام العاملية، الأمر الذي عزز من اإمكانية رو�سيا على حتقيق الإيرادات امل�ستهدفة 
باملوازنة، وي�ساف اإل ذلك تراجع الدولر الأمريكي اأمام العمالت الرئي�سية.  اأما فيما يتعلق مبوؤ�سرات البور�سة الرو�سية فقد �سجلت 
الأ�سهم الرو�سية تراجعًا خالل تداولت هذا الأ�سبوع، نتيجة عمليات جني الأرباح وتراجع معنويات امل�ستثمرين بفعل توقف املكا�سب 
القوية لالأ�سهم الأمريكية، حيث انخف�ض موؤ�سر  )MICEX( لالأ�سهم املقومة بالروبل الرو�سي يف نهاية الأ�سبوع بن�سبة 0.96%- 
املقومة  "RTS" لالأ�سهم  انخف�ض موؤ�سر  الأ�سبوع، كما  بداية  4414.93  نقطة يف  4413.26 نقطة مقابل  اإىل م�ستوى  لي�سل 
بالدولر  خالل الفرتة ذاتها بن�سبة %0.66- لي�سل اإىل 954.58 نقطة من 935.46 نقطة يف بداية الأ�سبوع.  وقد �ُسجلت يف 

ختام جل�سات الأ�سبوع خ�سائر يف قطاعات الإت�سالت، والت�سنيع والتعدين. 

• بينت مدومنة البيانات على املوقع الإلكرتوين للبنك الدويل، اأن ثلث �سباب العامل عاطلون عن العمل ول يح�سلون على التعليم اأو 
التدريب.  ومن بني املليار �ساب الذين �سيدخلون �سوق العمل يف العقد القادم، فقط %40 ُيتوقع اأن يح�سلوا على وظائف متوفرة حاليًا،  

و�سيحتاج القت�ساد العاملي اإىل خلق 600 مليون فر�سة عمل يف ال�سنوات الع�سر املقبلة ملواكبة املعدلت املتوقعة لتوظيف ال�سباب.

• ذكرت وزراة العمل المريكية اأن عدد الأ�سخا�ض الذين تقدموا مبطالبات للح�سول على اإعانات البطالة الأولية لالأ�سبوع املنتهي يف 
13 اآب/اأغ�سط�ض 2016،  قد اإنخف�ض مبقدار 4 األف �سخ�ض، لي�سل اإجمايل طلبات اإعانة البطالة اإىل 262 األف �سخ�ض، من 

266 األف يف الأ�سبوع الذي �سبقه. وقد جاء هذا النخفا�ض اأعلى من التوقعات التي كانت ت�سري اإلأى تراجعها مبقدار األف طلب.
• اأظهر بنك الإحتياطي الفيدرايل يف فيالدلفيا من خالل تقريره ال�سهري اأن موؤ�سر ن�ساط القطاع الت�سنيعي ل�سهر اآب/اأغ�سط�ض 
2016، قد اإرتفع اإىل قراءة قدرها 2.0 نقطة من 2.9- نقطة ال�سهر املا�سي. مع العلم اأن توقعات املحللني كانت ت�سري اإىل عودة 

املوؤ�سر لهذه املناطق الإيجابية.
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االقتصاد البريطاني:

االتحاد األوروبي:

االقتصاد األوروبي..
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االقتصاد األلماني:

%0.2، متابعًا  ن�سبته  2016 ما  ال�سنوي يف �سهر متوز /يوليو  الت�سخم  ليبلغ معدل  اليورو  امل�ستهلك يف منطقة  اأ�سعار  ارتفعت   •
م�سرية الرتفاع عن ال�سهر ال�سابق حيث بلغ معدل الت�سخم فيه %0.1، وهذا الرتفاع يعد الأعلى منذ مطلع عام 2016، حيث جاء 
بن�سبة  واخل�سار   ،1.6% مبعدل  �سنوية  ب�سورة  واملقاهي  املطاعم  اأ�سعار  ارتفعت  اإذ  واخلدمات،  الغذاء  اأ�سعار  ارتفاع  من  الدعم 
%5.6، وباملقابل انخف�ست اأ�سعار الوقود والنقل على اأ�سا�ض �سنوي بن�سبة %9.4- ووقود الت�سخني مبعدل %17.8-، والغاز مبعدل 

.-6.2%
• انخف�ست ن�سبة البطالة يف فرن�سا بـ 0.3 نقطة مئوية خالل الربع الثاين من عام 2016 لت�سل اإىل %9.9، يف انخفا�ض يعترب 

الأكرب منذ الربع الثالث من عام 2012، وذلك بح�سب املعهد الوطني الفرن�سي لالح�ساءات.

الطق�ض و�سعف  بدعم من دفء   ،2016 يوليو  �سهر متوز/  املتحدة ب�سورة غري متوقغة خالل  اململكة  التجزئة يف  ارتفعت مبيعات 
اجلنيه الإ�سرتليني. كما اأظهرت البيانات ارتفاع حجم مبيعات ال�سلع باملتاجر وعرب الإنرتنت مبعدل %1.4 بعدما تراجعت مبعدل 
%0.9 يف حزيران /يونيو، وكانت التوقعات ت�سري اإىل ارتفاعها %0.1.. كما اأو�سحت البيانات منو مبيعات التجزئة بن�سبة 5.9% 
/يوليو  �سهر متوز  %0.6  يف  اإىل   بريطانيا  ال�سنوي يف  الت�سخم  ارتفع معدل  �سياق مت�سل  2015. ويف  باملقارنة مع متوز/يوليو 
2016 مقارنة بالتوقعات اأن يبقى عند م�ستوى %0.5، م�ستفيدًا من تراجع قيمة اجلنيه ال�سرتليني مما �ساهم يف ارتفاع اأ�سعار 

ال�سلع امل�ستوردة.
• تراجعت معدلت التوظيف يف بريطانيا بعد الت�سويت ل�سالح خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي، حيث ت�سري  نتائج م�سوحات 
احتمالت  فيه  تقل�ست  الذي  الوقت  يف  التوظيف  ب�ساأن  حر�سا  اأكرث  �ساروا  بريطانيا  يف  العمل  اأ�سحاب  اأن  اإىل  الربيطانية  العمالة 
ا�ستثمارهم يف تدريب موظفيهم بعد الت�سويت، كما انخف�ست ن�سبة اأرباب العمل الذين يتوقعون زيادة عدد الوظائف خالل الأ�سهر 

الثالثة املقبلة من %40 قبل ا�ستفتاء اخلروج من الحتاد الأوروبي اإىل %36 بعده.

اأ�سا�ض �سهري،  %0.2 على  التوقعات ب�سكل طفيف عند  اأعلى من  اأنه �سجل قيمة  اأ�سعار املنتجني الأملاين  اأظهرت بيانات موؤ�سر   •
مرتاجعًا باملقارنة مع ال�سهر ال�سابق الذي بلغ فيه %0.4. ولكن على اأ�سا�ض �سنوي، ل يزال موؤ�سر اأ�سعار املنتجني يف املنطقة ال�سلبية 
بن�سبة %2.0- خالل العام املا�سي.هذا ويوا�سل املوؤ�سر الأملاين ارتفاعه والجتاه ق�سري املدى اإيجابي. ويتوقع حاليًا مزيد من ال�سغط 

على اأ�سعار امل�ستهلكني.
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• اأظهرت بيانات �سادرة عن وزارة املالية اليابانية اأن �سادرات اليابان انخف�ست بن�سبة %14.0 على اأ�سا�ض �سنوي يف �سهر متوز /
 24.7% انخف�ست مبعدل  الواردات  اأن  اإىل  البيانات  واأ�سارت  الياباين.  الني  قيمة  ارتفاع  ت�سررها من  نتيجة  وذلك   2016 يوليو 
مقارنة مع متو�سط التقديرات البالغ %20.6.، بينما �سجل ميزان التجارة فائ�سًا بلغ 513.5 مليار ين ياباين )5.15 مليار 

دولر اأمريكي( مقارنة مع متو�سط التقديرات لفائ�ض قدره 283.7 مليار ين ياباين.

• اأظهرت البيانات ال�سادرة عن وزارة التجارة ال�سينية ارتفاع ال�ستثمار املبا�سر ال�سيني غري املايل يف اخلارج بن�سبة 61.8 % على 
اأ�سا�ض �سنوي يف الأ�سهر ال�سبعة الأوىل من عام 2016 . حيث بلغ ما يقارب 673.24 مليار يوان )حوايل 102.75 مليار دولر 
امريكي(  خالل هذه الفرتة. بينما و�سل خالل �سهر متوز /يوليو اإىل 13.89 مليار دولر اأمريكي، برتاجع %9.5 على اأ�سا�ض �سنوي.
• ت�سري البيانات ال�سادرة عن وزارة التجارة ال�سينية اإىل اأن حجم التجارة بني ال�سني و22 دولة عربية بلغ 202.6 مليار دولر 
العربية  اململكة  تزال  بينما ل  النفط اخلام.  اأ�سعار  انخفا�ض  �سنوي يف ظل  اأ�سا�ض  %19.3 على  2015، برتاجع  اأمريكي يف عام 
ال�سعودية اأكرب �سريك جتاري لل�سني، لي�سل حجم التجارة بني البلدين اإىل 51.6 مليار دولر اأمريكي يف العام 2015، بانخفا�ض 

%25.29، يليها كل من الإمارات والعراق وعمان وم�سر والكويت.

اأكدت موؤ�س�سة فيت�ض ت�سينفها الئتماين ال�سيادي لرتكيا عند   “-BBB“   ، حيث عّدلت نظرتها امل�ستقبلية اإىل “�سلبية” من “م�ستقرة” 
يف مراجعة اأجرتها عقب حماولة النقالب الع�سكري الفا�سلة يف ال�سهر املا�سي  والتي اأدت اإىل زيادة املخاطر على ال�ستقرار ال�سيا�سي،  

كما اأنه من املتوقع اأن يوؤثر الغمو�ض ال�سيا�سي على الأداء القت�سادي وي�سكل خماطر على ال�سيا�سية القت�سادية.

• ارتفع معدل منو الناجت املحلي املعدل مو�سميًا  للكيان الإ�سرائيلي  مبقدار %0.8  نقطة مئوية يف الربع الأول من عام 2016، 
مقارنة مع الربع ال�سابق، وتعد هذه الزيادة  اأقل من الزيادة امل�سجل يف الربع الرابع من عام 2015  والتي بلغت %3.1، ويعود هذا 
اإىل تدهور كل من الطلب املحلي واخلارجي على حد �سواء. هذا وقد تباطاأ النمو يف مكون   2016 التباطوؤ يف الربع الأول من عام 
ال�ستهالك اخلا�ض خالل الربع الأول من عام 2016، اإذ بلغت الزيادة خالله فقط %0.4 مقابل الزيادة امل�سجلة يف الربع الرابع 
2015 والبالغة %7.7، وكذلك احلال بالن�سبة لنمو ال�ستهالك احلكومي الذي تهاوى منوه من %12.5 يف الربع الرابع 2015 
اإىل %1.7 يف الربع الأول من عام 2016، يف حني ارتفع معدل منو  الإ�ستثمار يف الأ�سول الثابتة من %12.9 اإىل %17.3 خالل 

الفرتة 
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�سجلت اأ�سعار النفط اخلام خالل هذا الأ�سبوع موجة �سعود قوية غري متوقعة، حيث جتاوز �سعر برميل النفط اخلام 50 دولر اأمريكي، 
وذلك يف �سوء التكهنات حول التو�سل لتفاق ال�سهر املقبل بني ال�سعودية واأع�ساء اآخرين بارزين يف منظمة اأوبك جلهة تثبيت الإنتاج 
الأمريكي، وتقل�ض  الدولر  العر�ض والطلب. ونتيجة لرتاجع  التوازن بني  الأع�ساء يف املنظمة بقيادة رو�سيا ل�ستعادة  الدول غري  مع 
املخاوف اإزاء زيادة تراكم املعرو�ض من النفط اخلام مع ت�سجيل املخزونات الأمريكية تراجعًا غري متوقعًا. وبراأي املحللني اإن العوامل 
ال�سني  واردات  تباطوؤ  اإىل  ت�سري  والتوقعات  قويًا،  لي�ض  النفط اخلام  الطلب على  اأن  الرتفاع، وخا�سة  لل�سوق ل تربر هذا  الأ�سا�سية 
النفطية يف الن�سف الثاين من العام 2016 ، كما اأن �سركات اإنتاج النفط الأمريكية اأ�سافت من�سات حفر جديدة لالأ�سبوع الثامن 
على التوايل يف اأطول موجة زيادة يف عدد من�سات احلفر يف اأكرث من عامني مع انتعا�ض اأ�سعار النفط واجتاهها اإىل امل�ستوى 50 دولر 
اأمريكي للربميل، حيث بينت �سركة بيكر هيوز خلدمات الطاقة اإن املنتجني اأ�سافوا 10 من�سات حفر نفطية يف الأ�سبوع املنتهي يف 19 

اآب /اأغ�سط�ض اجلاري.

أسعار النفط
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اأون�سة الذهب حالة من التذبذب خالل تداولت هذا الأ�سبوع ليختتم تعامالت الأ�سبوع عند نف�ض م�ستوى بداية الأ�سبوع  �سهد �سعر 
والبالغ  1340 دولر اأمريكي تقريبًا، وذلك بعد الرتفاع الذي �سجله يف منت�سف الأ�سبوع، اإذ جتاوز 1350 دولر اأمريكي، ويف ظل 
موجة الت�سحيح ال�سلبي يف م�ستويات الأ�سعار قبل نهاية الأ�سبوع وعدم و�سوح الجتاه يف الأ�سواق يف ظل تراجع التوقعات ب�ساأن ارتفاع 
املركزية  البنوك  قبل  املت�ساهلة من  النقدية  وال�سيا�سات  النقدي  التحفيز  اإجراءات  ا�ستمرار  اإىل  بالإ�سافة  الأمريكية  الفائدة  اأ�سعار 
العاملية. هذا وقد ا�ستمر �سعر اأون�سة الف�سة بالنخفا�ض لالأ�سبوع الثاين على التوايل، منخف�سًا بن�سبة %2.82- خالل هذا الأ�سبوع 

ليتجه �سعرها نحو ك�سر حاجز الـ 19 دولر اأمريكي.

أسعار المعادن الثمينة

أسعار العمالت الرئيسية

تابع الدولر الأمريكي تراجعه خالل تعامالت هذا الأ�سبوع لي�سجل املزيد من خ�سائره اأمام العمالت الرئي�سية، نتيجة زخم عمليات 
الحتياطي  قيام جمل�ض  الرهانات حول  انح�سار  مع  وذلك  الأخرى،  الرئي�سية  العمالت  ل�سالح  عنه  والتخلي  الأمريكي  للدولر  البيع 
معنويات  على  ال�سغوط  املزيد من  املجل�ض  اجتماع  اأحدث حم�سر  العام، حيث  الأمريكية خالل هذا  الفائدة  اأ�سعار  برفع  الفيدرايل 
البيانات  من  املزيد  يحتاج  الأمر  هذا  اأن  الفائدة،  اأ�سعار  رفع  توقيت  على  املنق�سمني  املجل�ض  اأع�ساء  ت�سريح  مع  وخا�سة  ال�سوق، 
القت�سادية الإيجابية قبل التوجه نحو ت�سديد ال�سيا�سة النقدية. وهذا ما جعل اليورو ي�سهد حالة انتعا�ض خالل هذه الفرتة، اإىل جانب  
الدعم الذي تلقاه اليورو من حت�سن التوقعات ب�ساأن ال�سيا�سة النقدية للبنك املركزي الأوروبي، حيث اأ�سار البنك املركزي الأوربي من 
خالل حم�سر اجتماعه اإىل ا�ستقرار ال�سيا�سة النقدية الأوروبية، واأنه لي�ض هناك داع للت�سرع يف اإجراء املزيد من التو�سعات يف برناجمه 
التحفيزي، وخا�سة بعد قيام البنك املركزي الربيطاين باتخاذ املزيد من الإجراءات التحفيزية ملواجهة تداعيات خروج بريطانيا من 
الأمريكي، م�ستغاًل  حالة  للدولر  100 ين  الـ  الذي اقرتب كثريًا من حاجز  الياباين  للني  بالن�سبة  الأوروبي. وكذلك احلال  الحتاد 
ال�سعف التي �سهدها الدولر الأمريكي خالل هذا الأ�سبوع، ونتيجًة لتزايد الطلب على املالذات الآمنة يف الأ�سواق، يف ظل ا�ستمرار 

التذبذب يف الأ�سواق املالية.
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البيانات  �سح  ظل  يف  م�ستوياتها،  اأعلى  من  بالقرب  الأحمر  اللون  على  الأ�سبوع  جل�سات  اآخر  الأمريكية  الأ�سهم  موؤ�سرات  اختتمت 
بالن�سبة لالقت�ساد  امل�ستقبلية  النظرة  وو�سط  الرئي�سية،  العمالت  الأمريكي مقابل  الدولر  وتراجع م�ستويات  الأمريكية،  القت�سادية 
الأمريكي التي اأ�سبحت غري وا�سحة ل�سيما بعد حم�سر اجتماع املجل�ض الحتياطي الفدرايل الذي اأظهر انق�سام بني اأع�سائه ب�ساأن 
ملجل�ض  القادم  الجتماع  قبل  الفيدرايل  الحتياطي  رئي�سة  حديث  الأ�سواق  ترقب  اإىل  اإ�سافة  الأمريكية،  الفائدة  اأ�سعار  رفع  موعد 
الحتياطي الفيدرايل  خالل ال�سهر اجلاري، وملا �سيتم الك�سف عنه من خالل �سانعي ال�سيا�سة النقدية لدى الحتياطي الفيدرايل عن 
الأ�سهم  ملوؤ�سرات  وبالن�سبة  املقبلة.  الثالثة  الفائدة لالأعوام  واأ�سعار  البطالة  اإىل معدلت  بالإ�سافة  والت�سخم  النمو  لوترية  توقعاتهم 
الأوروبية الرئي�سية فقد تراجعت الأ�سهم الأوروبية خالل تداولت هذا الأ�سبوع مع انخفا�ض معنويات امل�ستثمرين بعد نتائج اأعمال دون 
اإىل  اإ�سافة  الأوروبي،  القت�ساد  على  ال�سلبي  وتاأثريه  العاملي  القت�ساد  تباطوؤ  ب�ساأن  املخاوف  وا�ستمرار  ال�سركات،  لكربى  التوقعات 
عمليات الت�سحيح وجني الأرباح، بعدما �سجلت الأ�سهم الأوروبية بالأم�ض اأعلى م�ستوى فى �سبعة اأ�سابيع، حيث قاد الرتاجعات قطاع 
ال�سادرات املت�سرر من �سعود العملة الأوروبية املوحدة اليورو على نطاق وا�سع مقابل �سلة من العمالت الرئي�سية. كما تراجعت الأ�سهم 
اليابانية خالل تعامالت هذا الأ�سبوع، وذلك مع هبوط قطاع ال�سادرات املت�سرر من ارتفاع الني الياباين اأمام الدولر الأمريكي، بفعل 
ت�سارع عمليات �سراء الني كمالذ اآمن. وذلك على الرغم من ارتفاع اأ�سهم �سركات الطاقة نتيجة ارتفاع اأ�سعار النفط اخلام، هذا وقد 

�سجلت الأ�سهم اليابانية يف اآخر جل�سات تداول هذا الأ�سبوع مكا�سب يف قطاعات بناء ال�سفن، والتعدين، والتاأمني .

أسواق المال العالمية

العدد 32 - آب / أغسطس  - 2016



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

w w w. d c r s . s y

i n f o @ d c r s . s y


