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االقتصاد السوري

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

تابــع ســعر رصف اللرية الســورية تحســنه مقابل الــدوالر األمرييك 
ايف الســوق املوازيــة ولألســبوع الثــاين عــى التــوايل، وليبقــى ســعر 
الســوق املوازيــة دون مســتوى أســعار الــرف الرســمية، وهــذا 
األمــر يرجــع لعــدة أســباب أهمهــا حالــة املعنويــات املتفائلــة يف 
الســوق بســبب النتائــج اإليجابيــة الجتــاع أســتانة 6، إضافــة إىل 
الزيــادة املســتمرة لقيــم الحــواالت الخارجيــة، إضافــة إىل تراجــع 
عمليــات املضاربــة عــى اللــرية الســورية. وهــذا إىل جانــب 
اســتمرار تراجــع ســعر رصف الــدوالر األمريــيك مقابــل العمــات 
الرئيســية يف األســواق العامليــة. أمــا بالنســبة إىل الســوق الرســمية 
مــا زال مــرف ســورية املركــزي مســتمراً يف تثبيــت ســعر رصف 
اللــرية الســورية مقابــل الــدوالر األمريــيك عنــد مســتوى 517.43 
لــرية ســورية، وأيضــاً ســعر رشاء الــدوالر األمريــيك لتســليم 
ــورية  ــريات الس ــارج بالل ــن الخ ــواردة م ــخصية ال ــواالت الش الح
ــرية ســورية للــدوالر األمريــيك الواحــد،  ــد مســتوى 514.85 ل عن
كــا اســتمر يف تثبيــت ســعر رصف املعــروض لبيــع القطــع 

األجنبــي للمصــارف العاملــة املرخــص لهــا التعامــل بالقطــع 
األجنبــي عنــد 520 لــرية ســورية للــدوالر األمريــيك، وهــو الســعر 

الــذي يتــم مــن خالــه متويــل معظــم املســتوردات.

أمــا ســعر رصف اللــرية الســورية مقابــل اليورو يف الســوق املوازية 

فقــد شــهد تحســناً، حيــث انخفــض زوج )اليــورو/ لــرية ســورية( 

ــل  ــة هــذا األســبوع مقاب ــرية ســورية يف نهاي إىل مســتوى 612 ل

مســتوى 614 املســجل يف نهايــة األســبوع الســابق، ومبــا نســبته 

0.33%، وهــو مســتوى أقــل مــن مســتوى الســوق الرســمية.  كــا 

تحســنت اللــرية الســورية أمــام اليــورو يف الســوق الرســمية مبــا 

نســبته 0.44% لينخفــض زوج )اليــورو/ لــرية ســورية( إىل مســتوى 

ــل مســتوى  ــة هــذا األســبوع مقاب ــرية ســورية يف نهاي 614.39 ل

617.08 لــرية ســورية يف نهايــة األســبوع الســابق. )الرســم البيــاين 

رقــم 2(.

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

أظهــرت النــرة األســبوعية لجلســات التــداول الصــادرة عن ســوق دمشــق 
لــألوراق املاليــة عــن األســبوع 10-2017/9/14، ارتفــاع مــؤرش ســوق 
ــداول هــذا األســبوع،  ــألوراق املاليــة DWX، خــال جلســات ت دمشــق ل
وذلــك مبقــدار 58.10 نقطــة ومبــا نســبته 1.89%، مســتمراً يف تخطــي 
حاجــز الـــ 3000 نقطــة،  ليصــل إىل مســتوى 3,128.34 نقطــة املســجل 
نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 3,070.24 نقطــة املســجل يف نهايــة 
األســبوع الســابق، وذلــك نتيجــة ارتفــاع ســعر ســهم كل مــن رشكــة 
العقيلــة للتأمــن التكافــي مبعــدل 11.96%، والركــة الســورية الكويتيــة 
ــدل  ــل مبع ــارة والتموي ــدويل للتج ــرف ال ــدل 10.17%، وامل ــن مبع للتأم
7.67%، وبنــك ســورية والخليــج مبعــدل 3.22%، وبنــك الشــام مبعــدل 
2.77%، وبنــك الربكــة مبعــدل 2.49%، وبنــك قطــر الوطنــي ســورية مبعــدل 
2.2%، وفرنســبنك ســورية مبعــدل 1.66%، وبنــك ســورية الــدويل اإلســامي 
ــة  ــة لصناع ــة األهلي ــهم الرك ــعر س ــاض س ــل انخف ــدل 1.02%، مقاب مبع
الزيــوت مبعــدل 2-1.1%، والركــة األهليــة للنقــل مبعــدل -0.25%، يف حــن 
ــة.  ــعارها ثابت ــت أس ــا أو بقي ــداول عليه ــر أي ت ــهم مل يج ــة األس أن بقي
ــداول خــال  ــة حجــم الت ــا يخــص األســهم األكــر نشــاطاً مــن ناحي وفي
هــذا األســبوع، فقــد شــكلت حصــة ســهم بنــك ســورية الــدويل اإلســامي 
الحصــة األكــرب، حيــث بلغــت نســبتها 45.13%، ثــم املــرف الــدويل 
ــورية  ــي س ــر الوطن ــك قط ــه بن ــبة 10.34%، يلي ــل بنس ــارة والتموي للتج

ــك الشــام بنســبة  بنســبة 9.13%، وفرنســبنك ســورية بنســبة 7.67%، وبن
ــة للتأمــن  7.28%، وبنــك ســورية والخليــج بنســبة 6.18%، ورشكــة العقيل
ــة الســورية  ــة بنســبة 4.8%، والرك ــك الربك ــي بنســبة 5.97%، وبن التكاف
ــداول  ــم الت ــي ت ــة األســهم الت ــا بقي ــة للتأمــن  بنســبة 1.56%، أم الكويتي
عليهــا فقــد بلغــت نســبة حصتهــا مجتمعــة 1.94%. هــذا وقــد ارتفعــت 
قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــال هــذا األســبوع باملقارنــة مــع 
مســتواها يف األســبوع الســابق، مبــا نســبته 5.1% لتصــل إىل 171.1 مليــون 
لــرية ســورية مقابــل 162.8 مليــون لــرية ســورية خــال األســبوع الســابق، 
كــا ارتفــع حجــم التــداول مبعــدل 3.5% ليصــل إىل 441,185 ســهم خــال 
هــذا األســبوع مقابــل 426,458 ســهم يف األســبوع الســابق موزعــًة عــى 
459 صفقــة. يبــن الجــدول التــايل أعــى ثاثــة أســهم مــن حيــث النشــاط، 
واالرتفــاع، واالنخفــاض خــال األســبوع. بلــغ نصيــب أســهم رشكات 
القطــاع املــريف )ذات الغالبيــة العظمــى مــن الــركات املدرجــة يف ســوق 
دمشــق لــألوراق املاليــة( مــن إجــايل حجــم وقيمــة التــداول األســبوعي 
ــاع  ــهم رشكات قط ــا أس ــوايل، يليه ــى الت ــبته 90.54% و92.76% ع ــا نس م
ــاع  ــهم رشكات قط ــم أس ــوايل، ث ــى الت ــبة 7.53% و5.51% ع ــن بنس التأم
الخدمــات بنســبة 1.20% و0.87% وأســهم رشكات قطــاع الصناعــة بنســبة 
0.73% و0.85% عــى التــوايل، أمــا أســهم رشكات قطــاع الزراعــة مل تســجل 

ــة تــداول خــال جلســات تــداول هــذا األســبوع. أي عملي
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متفرقات اقتصادية محلية

االقتصاد العربي
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ــة  ــة األجنبي ــة يف األوراق املالي ــة اللبناني ــة واملرفي ــان إىل أن صــايف محفظــة اســتثارات املؤسســات املالي ــادرة عــن مــرف لبن ــام الّص أشــارت األرق
بلغــت 4,15 مليــارات دوالر يف نهايــة العــام 2016، مــا يشــّكل انخفاضــاً قــدره 18,6% مــن مبلــغ 5,1 مليــارات دوالر يف نهايــة العــام 2015. وبلغــت 
االســتثارات يف ســندات الديــن طويلــة األجــل 2,27 مليــاري دوالر يف نهايــة العــام 2016، أي مــا يشــّكل 54,7% مــن املجمــوع، تليهــا االســتثارات يف 
األســهم والتــي بلغــت 1,84 مليــار دوالر أمــرييك، أو 44,3% مــن املجمــوع، يف حــن أن ســندات الديــن قصــرية األجــل بلغــت 41,1 مليــون دوالر أو %1 

مــن االســتثارات اإلجاليــة.                 

وصلــت إىل مرفــأ طرطــوس مؤخــراً الدفعــة الثانيــة مــن األبقــار   •
املســتوردة، البالــغ عددهــا 850، مــن األبقــار املتعاقــد عليهــا بــن وزارة 
ــي الســوري أن  ــة واإلصــاح الزراع ــر الزراع ــد وزي ــا. وأك ــة وأملاني الزراع
ــم  ــة لـــ »دع ــود الحكوم ــن جه ــأيت ضم ــار ت ــن األبق ــات م ــذه الدفع ه
الــروة الحيوانيــة وتجديــد وترميــم قطيــع األبقــار وتأمــن فــرص العمــل 
ــاً أن هــذه  ــب ومشــتقاته«. عل ــر الحلي ــات وتوف ــريب الحيوان ــم م ودع
ــار  ــج األبق ــع أن تنت ــن املتوق ــاً. وم ــذ 29 عام ــي األوىل من ــات ه الدفع
ــذه  ــتوزع ه ــنوياً. وس ــب س ــن الحلي ــن م ــو 10 آالف ط ــتوردة نح املس
ــا ســيخصص  ــغ عددهــم 2800 شــخص، ك ــن البال ــار عــى املكتتب األبق
بعــض مــن هــذه األبقــار ألرس الشــهداء والجرحــى، مــن خــال قــروض 

ــدة خمــس ســنوات. ــرة مل مي

ــراين  ــة اإلي ــر الطاق ــع وزي ــران م ــاء يف طه ــر الكهرب ــع وزي وق  •
ــاء  ــن إنش ــايئ تتضم ــاع الكهرب ــال القط ــاون يف مج ــم للتع ــرة تفاه مذك
محطــة توليــد بالاذقيــة باســتطاعة 540 ميغــاواط. كــا تتضمــن املذكــرة 
إنشــاء خمــس مجموعــات غازيــة يف بانيــاس باســتطاعة 125 ميغــاواط 
وتقييــم االرضار يف املحطــة الحراريــة يف حلــب وإعــادة تأهيــل املجموعــة 
األوىل والخامســة بحلــب وإعــادة تأهيــل وتفعيــل مركــز التحكــم الرئييس 
للمنظومــة الكهربائيــة الســورية مركــز التنظيــم الرئيــيس بنظــام اســكادا 
بدمشــق وإعــادة تأهيــل محطــة توليــد التيــم يف ديــر الــزور باســتطاعة 
90 ميغــاواط وإعــادة تأهيــل وتحســن أداء محطــة توليــد جنــدر يف 

حمــص.

• وزارة التجارة السعودية تلزم املنشآت التجارية بالتعامل بنقاط البيع
تعتــزم وزارة التجــارة واالســتثار الســعودية بــدء تطبيــق خطــة إلــزام املحــال واملنشــآت التجاريــة بالتعامــل بنقــاط البيــع والعمــل بهــا قبــل نهايــة 
العــام الجــاري. حيــث قامــت الــوزارة برفــع خطــة مبدئيــة إىل الجهــات العليــا وحصلــت عــى املوافقــة املبدئيــة. وبينــت أن مــن أبــرز مامــح هــذه 
الخطــة أنهــا ســتطبق عــى عــدة مراحــل، تبــدأ بإلــزام املحــال واملنشــآت الكبــرية مثــل مراكــز التســوق وغريهــا كمرحلــة أوىل، ومــن ثــم االنتقــال إىل 

املراحــل األخــرى كاملحــال واملنشــآت املتوســطة والصغــرية يف اململكــة.

االقتصاد اللبناني

االقتصاد السعودي
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انخفــض صــايف اإلقــراض حتــى متــوز/ يوليــو بحــوايل 0.6% مقارنــة مــع الفــرة املناظــرة مــن العــام املــايض، وصــايف اإلقــراض هــو املبالــغ املخصومــة مــن 
إيــرادات املقاصــة مــن قبــل إرسائيــل لتســوية ديــون مســتحقة للــركات اإلرسائيليــة املــزودة للكهربــاء وامليــاه للبلديــات ولــركات وجهــات التوزيــع 
الفلســطينية. وأوضحــت بيانــات وزارة املاليــة الفلســطينية أن صــايف اإلقــراض بلــغ حــوايل 631.4 مليــون شــيكل مقارنــة مــع قرابــة 635 مليــون شــيكل 
قبــل عــام. ووفقــاً لــوزارة املاليــة فــان املبلــغ املتوقــع اقتطاعــه تحــت بنــد صــايف اإلقــراض 950 مليــون شــيكل مــع نهايــة الســنة املاليــة يف كانــون األول/ 

ديسمرب.

االقتصاد الفلسطيني
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• اســتقر ســعر رصف الجنيــه املــري مقابــل الــدوالر األمريــيك يف نهايــة تعامــات هــذا األســبوع، حيــث وصــل ســعر رصف الــدوالر األمريــيك أمــام 
الجنيــه املــري يف البنــوك مــع نهايــة األســبوع إىل 17.61 جنيــه للــراء و17.71 جنيــه للبيــع.

ــبوع، وســط  ــة األس ــا نهاي ــة تعاماته ــة املري ــؤرشات البورص ــت م • أنه
ــن  ــة م ــوط بيعي ــة بضغ ــؤرشات مدفوع ــكل امل ــاد ل ــي ح ــاع جاع ارتف
ــراء.  ــب لل ــات األجان ــت تعام ــا مال ــرب، في ــن والع ــن املري املتعامل
ــار  ــو 14.2 ملي ــة نح ــة املري ــوقي للبورص ــال الس ــح رأس امل ــث رب حي
جنيــه خــال تعامــات جلســات األســبوع املنتهــى، ليغلــق عنــد مســتوى 
ــه، وقــد ســجل مــؤرش EGX 30 ارتفاعــاً مبــا نســبته  ــار جني 719.618ملي
1.32%، حيــث أغلــق تعامــات هــذا األســبوع عنــد مســتوى 13611 
نقطــة مقابــل 13432 نقطــة نهايــة األســبوع الســابق، كــا ارتفــع مــؤرش 
الــركات املتوســطة والصغــرية EGX 70 مبعــدل 7.74% ليغلــق عنــد 

مســتوى 743 نقطــة مقابــل 483 نقطــة يف نهايــة األســبوع الســابق، هــذا 
وقــد اســتحوذت األســهم عــى 77.13% مــن إجــايل قيمــة التــداول داخــل 
ــداول الســندات نحــو 22.87% خــال  املقصــورة، يف حــن مثلــت قيمــة ت
ــو 7.4  ــت نح ــد بلغ ــداول فق ــة الت ــايل قيم ــا إج ــى. أم ــبوع املنته األس
مليــار جنيــه خــال األســبوع املنتهــى، يف حــن بلــغ حجــم التــداول نحــو 
2415 مليــون ورقــة ماليــة موزعــة عــى 153 ألــف صفقــة، وذلــك مقارنــة 
بإجــايل قيمــة تــداول قدرهــا 2.6 مليــار جنيــه، وحجــم تــداول بلــغ 1094 

مليــون ورقــة موزعــة عــى 63 ألــف صفقــة خــال األســبوع املــايض.

• البنك املركزي يطرح سندات بـ 1.5 مليون جنيه
ــا  ــغ قيمته ــة تبل ــة حكومي ــك املركــزي املــري، ســندات خزان يطــرح البن
1.5 مليــار جنيــه، وتبلــغ قيمــة الطــرح األول 750 مليــون جنيــه ألجــل 5 
ســنوات، وتبلــغ قيمــة الطــرح الثــاين 750 مليــون جنيــه ألجــل 10 ســنوات، 
ومــن املتوقــع أن تصــل قيمــة العجــز يف املوازنــة العامــة للدولــة، للعــام 
املــايل الجــاري إىل 240 مليــار جنيــه، ويتــم متويلــه بطــرح البنــك املركــزي 
ألذون وســندات خزانــة، وأدوات الديــن الحكوميــة، نيابــة عــن وزارة 

املاليــة.
• التضخم السنوي يف مر يراجع إىل 31.9% يف آب/ أغسطس

ــدل  ــة واإلحصــاء أن مع ــة العام ــزي للتعبئ ــاز املرك ــات الجه ــرت بيان أظه
التضخــم الســنوي يف مــدن مــر تراجــع إىل 31.9% يف آب/ أغســطس مــن 
33% يف متــوز/ يوليــو، وعــى أســاس شــهري نزلــت وتــرية تضخــم أســعار 
املســتهلكن يف املــدن إىل 1.1% يف آب/ أغســطس مــن 3.2% يف متــوز/ 
ــران/  ــة حزي ــة يف نهاي ــواد البرولي ــعار امل ــة أس ــت الحكوم ــو، ورفع يولي
يونيــو للمــرة الثانيــة خــال مثانيــة أشــهر، كــا رفــع البنــك املركــزي أســعار 
الفائــدة األساســية 200 نقطــة أســاس يف أول متــوز/ يوليــو ليصــل إجــايل 
ــهر  ــعة أش ــن تس ــل م ــاس يف أق ــة أس ــدة إىل 700 نقط ــعار الفائ ــع أس رف

وألــف نقطــة أســاس يف نحــو عــام ونصــف العــام.

االقتصاد المصري
الجنيه المصري:

البورصة المصرية:

أخبار اقتصادية:
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االقتصاد العالمي

أعلــن وزيــر التنميــة االقتصاديــة الــرويس أن البنــك املركــزي الــرويس يســتعد لخفــض أســعار الفائــدة، مؤكــداً أن التضخــم اســتقر عنــد مســتويات منخفضــة خــال 
األشــهر القليلــة املاضيــة، كذلــك انخفــض عــبء الديــون عــى كل مــن الســكان والــركات، مــا يفتــح الطريــق أمــام ســنوات عديــدة مــن دورة اإلقــراض اآلمــن، 
ووفقــاً لــه تباطــأ التضخــم الســنوي إىل 3.2%، وهــو أقــل بكثــري مــن املســتوى املســتهدف، مــا يشــكل بيئــة مامئــة ملزيــد مــن تخفيضــات معــدل أســعار الفائــدة 

مــن قبــل البنــك املركــزي الــرويس.

• أمريكا: معدل الفقر ينخفض يف عام 2016 رغم ارتفاع متوسط الدخل
أظهــرت بيانــات مــن الحكومــة االتحاديــة أن معــدل الفقــر يف الواليــات املتحــدة انخفــض إىل 12.7% يف 2016 مــن 13.5% يف 2015 يف حــن ارتفــع متوســط الدخــل 
إىل 59 ألــف دوالر يف 2016 مــن 57200 دوالر يف العــام الســابق. وأكــد مكتــب اإلحصــاء الســكاين األمــرييك يف تقريــره عــن الدخــل والفقــر وتغطيــة التأمــن الصحــي 
لعــام 2016 إن أكــر مــن 40.6 مليــون شــخص يف الواليــات املتحــدة كانــوا يف الفقــر يف 2016 وإن مــؤرش الفقــر غــري الرســمي، وهــو مــؤرش أوســع نطاقــا، بلــغ 

13.9%. وأضــاف املكتــب أن 8.8% مــن االشــخاص يف الواليــات املتحــدة مل يشــملهم التأمــن الصحــي يف 2016.

• صندوق النقد الدويل يوافق عى تسهيات ائتانية جديدة لرواندا
وافــق صنــدوق النقــد الــدويل عــى رصف الدفعــة الثانيــة بقيمــة 25 مليــون 
دوالر أمريــيك، كجــزء مــن تســهيات ائتانيــة ممنوحــة لروانــدا يف إطــار قــرض 
ــدي(،  ــك روان ــار فرن ــو 159.7 ملي ــادل نح ــا يع ــن دوالر )مب ــه 204 ماي قيمت
وكانــت املؤسســة الدوليــة أقرتــه يف حزيــران/ يونيــو مــن العــام املــايض 2016، 
ــة  ــي آمن ــد أجنب ــات نق ــاظ باحتياطي ــى االحتف ــدا ع ــة روان ــاعدة حكوم ملس
ــي  ــة الت ــهيات االئتاني ــتهدفت التس ــة. واس ــتويات الحرج ــن املس ــد ع تبتع

وافــق الصنــدوق عــى تقدميهــا العــام املــايض يف وقــت كافحــت فيــه الحكومــة 
ــورة  ــاع فات ــة وارتف ــلع األولي ــعار الس ــع أس ــات تراج ــدي ألزم ــة للتص الرواندي
ــة الصــادرات وألقــت  ــواردات التــي ألقــت بتداعياتهــا الســلبية عــى حصيل ال
بضغوطهــا عــى احتياطيــات البــاد مــن النقــد األجنبــي. وكانــت الدفعــة األوىل 
مــن قــرض الصنــدوق التــي رصفــت لروانــدا العــام املــايض بلغــت 70.8 مليــون 

دوالر. 

االقتصاد الروسي

االقتصاد األمريكي

هيئات ومنظمات دولية
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االقتصاد األوروبي

•  بنوك االتحاد األورويب تغلق أكر من 9 آالف فرع يف 2016
 )Eurostat( أظهــرت بيانــات صــادرة عن مكتــب االتحــاد األوريب لإلحصــاء
أن البنــوك يف االتحــاد األورويب أغلقــت 9100 فــرع، واســتغنت عــن حــوايل 
ــد مــن العمــاء  ــال عــدد متزاي ــع إقب ــام املــايض م ــف موظــف الع 50 أل
ــدة  ــة، وبقــاء أســعار الفائ ــة االلكروني ــات املرفي عــى اســتخدام العملي
ــد مســتويات شــديدة االنخفــاض. وأكــد االتحــاد املــريف األورويب إن  عن
ــة  عــدد فــروع البنــوك يف االتحــاد األورويب انخفــض إىل 189 ألفــاً يف نهاي
ــن  ــابق. لك ــام الس ــن الع ــدره 4.6% ع ــاً ق ــل هبوط ــا ميث ــو م 2016 وه
البنــوك رسعــت وتــرية اإلغاقــات العــام املــايض مقارنــة مــع 2015 عندمــا 
بلغــت نســبة الفــروع التــي أغلقــت أبوابهــا 3%. وأشــارت البيانــات إىل أن 
ــة 2016  ــكاً يف نهاي ــغ 6596 بن ــاد األورويب بل ــوك يف دول االتح ــدد البن ع

بانخفــاض قــدره 6% عــن العــام الســابق.
• ارتفاع طفيف لإلنتاج الصناعي يف منطقة اليورو خال متوز املايض

ــبة 0.1% خــال  ــاً بنس ــورو قلي ــة الي ــي يف منطق ــاج الصناع ــش اإلنت انتع
متــوز/ يوليــو بعــد انخفــاض خــال حزيــران/ يونيــو بلــغ 0.6%، مدفوعــاً يف 
الغالــب باســتثار الــركات والســلع االســتهاكية املعمــرة، وفقــاً ملكتــب 
اإلحصــاءات باالتحــاد األورويب »يــور وســتات«، وعــى الرغــم مــن الزيــادة 
الطفيفــة إال أن بيانــات اإلنتــاج تبــدو متفائلــة لنمــو الكتلــة املكونــة مــن 
19 دولــة خــال النصــف الثــاين مــن العــام، حيــث إن ارتفــاع اإلنتــاج جــاء 

يف معظمــه بســبب الســلع الرأســالية.

• تراجع البطالة إىل أدىن مستوى يف أكر من 40 عاماً
بقــي منــو األجــور يف بريطانيــا بطيئــاً يف األشــهر الثاثــة األوىل حتــى متــوز/ يوليــو عــى الرغــم مــن انخفــاض البطالــة إىل مســتوى قيــايس جديــد، مــا 
يزيــد مــن الضغــط عــى األربــاح الحقيقيــة للمســتهلكن يف اململكــة املتحــدة، مــع ضعــف الجنيــه االســرليني الــذي يدفــع التضخــم نحــو االرتفــاع. 
ــب اإلحصــاءات  ــاً ملكت ــاً، وفق ــذ أكــر مــن 40 عام ــو إىل 4.3% وهــو أدىن مســتوى من ــى متــوز/ يولي ــة حت ــة يف الشــهور الثاث وانخفــض معــدل البطال

الربيطانيــة.

• وزارة االقتصاد األملانية: االستهاك الخاص سيظل محركاً مهاً للنمو االقتصادي
أعلنــت وزارة االقتصــاد األملانيــة أن اقتصــاد البــاد ســيواصل النمــو القــوي الــذي شــهده يف النصــف األول مــن العــام، ولكنــه قــد يفقــد بعــض قوتــه الدافعــة يف 
النصــف الثــاين مــن 2017. وأضافــت الــوزارة أن االســتهاك الخــاص ســيظل محــركاً مهــاً للنمــو االقتصــادي، ولكــن الضبابيــة التــي تكتنــف قطــاع التجزئــة نوعــاً 

مــا رمبــا تشــري إىل تباطــؤ طفيــف يف الربــع الثالــث بعــد منــو قــوي يف الربــع الثــاين.

االتحاد األوروبي

االقتصاد البريطاني

االقتصاد األلماني

W W W . D C R S . S YW W W . D C R S . S Y 9

العدد 35 أيلول / سبتمبر - 2017



االقتصاد اآلسيوي

• اليابان تنوي بيع 12 مليار دوالر من أسهمها يف »جابان بوست«
تنــوي اليابــان بيــع نحــو 1.3 تريليــون يــن أي 12 مليــار دوالر مــن أســهم رشكــة »جابــان بوســت هولدينجــز«، وهــي أكــرب رشكــة مســاهمة عامــة خــال القــرن 
الحــايل، حيــث تواصــل الحكومــة خصخصــة الخدمــات الربيديــة واملاليــة العماقــة. وأعلنــت وزارة املاليــة اليابانيــة أنهــا ســتبيع 990.1 مليــون ســهم يف الركــة 
القابضــة مبــا يف ذلــك حصتهــا الكليــة، بإجــايل يصــل إىل 1.3 تريليــون يــن، اســتناداً إىل آخــر ســعر إغــاق. وف يتــم تســعري العــرض يف أقــرب وقــت ممكــن يف 25 

أيلــول/ ســبتمرب بعــد عامــن تقريبــاً مــن إدراج رشكــة »جابــان بوســت« جنبــاً إىل جنــب مــع وحداتهــا املرفيــة والتأمينيــة.

• واردات الصن من النفط الخام تسجل أدىن مستوى لها يف 9 أشهر
أظهــرت بيانــات حكوميــة أن واردات الصــن مــن النفــط الخــام منــت يف شــهر آب/ أغســطس املــايض بنســبة 3.4% مقارنــًة بالعــام املــايض لتصــل اىل 33.98 مليــون 
برميــل أي 8.04 مليــون برميــل يوميــاً مســجلة أدىن مســتوى لهــا يف 9 أشــهر، وأكــدت البيانــات الصــادرة عــن اإلدارة العامــة للجــارك الصينيــة أن هــذا املســتوى 

هــو األدىن عــى أســاس يومــي منــذ شــهر تريــن الثــاين/ نوفمــرب 2016 عندمــا اســتوردت الصــن 7.91 مليــون برميــل يوميــاً.

ــادة املدخــرات  ــا لزي ــدويل لدعــم مســاعي تركي ــون دوالر( مــن البنــك ال ــورو )حــوايل 420.55 ملي ــون ي ــة عــى قــرض بقيمــة 350.9 ملي ــة الركي حصلــت الخزان
ــة أن املــدة اإلجاليــة الســتحقاق القــرض عــر ســنوات مبــا يف ذلــك فــرة ســاح ثــاث ســنوات ونصــف. ــة، وضــان منــو مســتدام، وأضافــت الخزان املحلي

االقتصاد الصيني

االقتصاد الياباني

االقتصاد التركي
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اختتمــت مــؤرشات األســهم األمريكيــة تعامــات نهايــة األســبوع عــى اللــون األخــر، لنشــهد تحقيــق مــؤرش داو جونــز الصناعــي ملســتويات قياســية جديــدة 
للجلســة الرابعــة عــى التــوايل وارتفــاع مــؤرش ســتاندر آنــد بــورز 500 أعــى حاجــز 2,500 نقطــة مــع تغــايض األســواق عــن إطــاق كوريــا الشــالية لصــاروخ 
ــات  ــة الرئيســية فقــد تراجعــت بفعــل عملي ــة وســقط يف املحيــط الهــادئ. أمــا مــؤرشات األســهم األوروبي ــدو الياباني ــرة هوكاي ــد مــر فــوق جزي باليســتي جدي
تصحيــح وجنــي أربــاح، بعدمــا ســجلت يف الجلســة الســابقة أعــى مســتوى يف خمســة أســابيع، وكان ســوق لنــدن لــألوراق املاليــة أكــرب الخارسيــن بعــد حــادث 
ــة تعامــات آخــر جلســات  ــد أنهــت األســهم الياباني ــيك. هــذا وق ــدوالر األمري ــل ال ــه اإلســرليني ألعــى مســتوى يف 15 شــهرا مقاب إرهــايب، وبعــد صعــود الجني
األســبوع مرتفعــة، لتســتأنف مكاســبها التــي توقفــت مؤقتــاً بالجلســة الســابقة ضمــن عمليــات تصحيــح وجنــي أربــاح، لتحقــق األســهم أكــرب مكســب أســبوعي 

ــر. منــذ تريــن الثاين/نوفمــرب 2016، بفضــل الصعــود الواســع ألســهم رشكات التصدي

أسواق المال العالمية
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أسعار النفط

تذبذبــت أســعار النفــط الخــام يف نطــاق ضيــق مائــل نحــو الراجــع خــال تــداوالت هــذا األســبوع، ويــأيت ذلــك عقــب ســاعات مــن كشــف وكالــة الطاقــة الدوليــة 
عــن تقريرهــا الشــهري الــذي تضمــن رفــع الوكالــة لتوقعاتهــا للطلــب عــى النفــط الخــام خــال العــام الجــاري 2017 بواقــع 0.1 مليــون برميــل يوميــاً إىل نحــو 

1.6 مليــون برميــل.
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تذبذبــت أســعار الذهــب يف نطــاق ضيــق مائــل نحــو الراجــع خــال جلســات تــداول هــذا األســبوع، متغاضيــة بذلــك عــن تراجــع مــؤرش الــدوالر األمريــيك وفقــاً 
للعاقــة العكســية بينهــا وســط التطــورات والبيانــات االقتصاديــة حــول االقتصــاد األمريــيك. كــا تراجعــت أســعار الفضــة خــال تعامــات هــذا األســبوع موضحــة 

أدىن مســتوياتها منــذ مطلــع الشــهر الجــاري مــع ارتدادهــا للجلســة الخامســة يف ســتة جلســات مــن أعــى مســتوياته منــذ 19 نيســان/أبريل املــايض. 

أسعار المعادن الثمينة
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أسعار العمالت الرئيسية

تراجــع الــدوالر مقابــل العمــات الرئيســية األخــرى مــع نهايــة تعامــات هــذا األســبوع، حيــث تراجــع الــدوالر مقابــل اليــورو عقــب تريحــات عضــوة مجلــس 
محافظــي البنــك املركــزي األوريب والتــي أعربــت مــن خالهــا أن معــدالت التضخــم تســتغرق وقتــاً أطــول مــن املعتــاد للتعــايف، موضحــة أنــه حــان الوقــت التخــاذ 
قــرار بخفــض حجــم عمليــات رشاء الســندات مبطلــع العــام املقبــل 2018، ومضيفــة أن البقــاء عــى بعــض التســهيات أمــر رضوري لدعــم اســتدامة تعــايف التضخــم 
إىل الهــدف املحــدد لــه. وبالنســبة للــن اليابــاين فقــد عــاد لانخفــاض مــع نهايــة تعامــات هــذا األســبوع، وذلــك بعــد االرتفــاع الكبــري الــذي ســجله يف الجلســة 
مــا قبــل األخــرية بســبب تزايــد الطلــب عــى املــاذ اآلمــن بعــد قيــام كوريــا الشــالية بإطــاق صــاروخ تجــاه شــال اليابــان ليســقط يف املحيــط الهــادئ مــا دفــع 

املســتثمرين إىل التخــي عــن االســتثارات الخطــرة.
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