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االقتصاد السوري

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

ــي  ــدوالر األمري ــل ال ــورية مقاب ــرة الس ــهد ســعر رصف الل ش
ــة تعامــات هــذا  ــة اســتقراراً نســبياً مــع نهاي يف الســوق املوازي
ــدوالر  ــورية لل ــرة س ــتوى 531 ل ــد مس ــتقر عن ــبوع. وليس األس

ــد،   ــي الواح األمري
ــة  ــل الداخلي ــن العوام ــة م ــتقرار إىل مجموع ــذا االس ــود ه ويع
والخارجيــة. فداخليــاً  انعكــس تحســن األوضــاع األمنيــة يف البــاد 
ــن  ــان ع ــد اإلع ــك بع ــورية وذل ــرة الس ــعر رصف الل ــى س ع
منطقــة جديــدة مــن مناطــق تخفيــض حــدة التوتر العســكري يف 
شــال محافظــة حمــص، باإلضافــة إىل اإلنجــاز العســكري املهــم 
املتمثــل يف طــرد جبهــة النــرة عــن الحــدود اللبنانيــة الســورية، 
والتفــاؤل بتنشــيط الحركــة االقتصاديــة مــع اقــراب  موعــد 
ــدويل بعــد انقطــاع ملــدة 6 ســنوات.  ــاح معــرض دمشــق ال افتت
ــب الداخــي عــى القطــع مــن خــال  ــط الطل ــة إىل ضب باإلضاف
اســتمرار الحكومــة يف ترشــيد االســتراد والركيــز عــى االســتراد 
ألغــراض تحريــك العمليــة اإلنتاجيــة بشــكل رئيــي. أمــا خارجيــاً 
ــل  ــي مقاب ــدوالر األمري ــعر رصف ال ــاض س ــتمرار انخف ــإن اس ف
العمــات الرئيســية و وصولــه إىل مســتويات قياســية جديــدة يف 
األســواق العامليــة أعــاد التــوازن واالســتقرار لســعر رصف اللــرة 

ــدوالر األمريــي. الســورية أمــام ال
أمــا بالنســبة إىل الســوق الرســمية مــا زال مــرف ســورية 

املركــزي مســتمراً يف تثبيــت ســعر رصف اللــرة الســورية مقابــل 
ــاً  ــورية، وأيض ــرة س ــتوى 517.43 ل ــد مس ــي عن ــدوالر األمري ال
ســعر رشاء الــدوالر األمريــي لتســليم الحــواالت الشــخصية 
الــواردة مــن الخــارج باللــرات الســورية عنــد مســتوى 514.85 
لــرة ســورية للــدوالر األمريــي الواحــد، كــا اســتمر يف تثبيــت 
ســعر رصف املعــروض لبيــع القطــع األجنبــي للمصــارف العاملــة 
املرخــص لهــا التعامــل بالقطــع األجنبــي عنــد 520 لــرة ســورية 
للــدوالر األمريــي، وهــو الســعر الــذي يتــم مــن خالــه متويــل 

ــتوردات. ــم املس معظ
أمــا ســعر رصف اللــرة الســورية مقابــل اليــورو يف الســوق 
ــرة ســورية( إىل مســتوى  ــورو/ ل ــع زوج )الي ــد ارتف ــة فق املوازي
630 لــرة ســورية يف نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 627 
لــرة ســورية يف نهايــة األســبوع الســابق، ليســجل انخفاضــاً بلغت 
ــورو  ــام الي ــورية أم ــرة الس ــت الل ــا تراجع ــبته 0.48%.  ك نس
ــورو/  ــع زوج )الي ــبته 0.86% لرتف ــا نس ــمية مب ــوق الرس يف الس
ــة هــذا  ــرة ســورية يف نهاي ــرة ســورية( إىل مســتوى 613.15 ل ل
األســبوع مقابــل مســتوى 607.92 لــرة ســورية يف نهايــة األســبوع 

ــاين رقــم 2(. الســابق. )الرســم البي

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 عــن ســوق 
ــوط مــؤرش  ــة عــن األســبوع 7/30-2017/8/3، هب ــأوراق املالي دمشــق ل
ســوق دمشــق لــأوراق املاليــة DWX، مبقــدار 20.80 نقطــة ومبــا نســبته 
ــة  ــث انخفــض مــن مســتوى 2,919.30 نقطــة املســجل نهاي -0.71%، حي
ــة هــذا  األســبوع الســابق إىل مســتوى 2,898.50 نقطــة املســجل يف نهاي
ــورية  ــك س ــن بن ــهم كل م ــعر س ــاض س ــة انخف ــك نتيج ــبوع، وذل األس
ــي ســورية مبعــدل-%2.83،  ــك قطــر الوطن ــدل -6.15%، وبن ــج مبع والخلي
ــة  ــة األهلي ــل مبعــدل -1.73%، والرك ــدويل للتجــارة والتموي واملــرف ال
لصناعــة الزيــوت مبعــدل -1.29%، مقابــل ارتفــاع ســهم كل مــن الركــة 
الســورية الكويتيــة للتأمــن مبعــدل 5%، وبنــك الشــام 1.8%، وبنــك الربكــة 
مبعــدل 1.14%، وبنــك ســورية الدويل اإلســامي مبعــدل 0.77%، وفرنســبنك 
ســورية مبعــدل 0.52%، يف حــن أن أســعار بقيــة 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 قطــر الوطنــي ســورية الحصــة األكرب، حيــث بلغــت نســبتها %57.40، 
ــدويل  ــورية ال ــك س ــم بن ــبة 14.35، ث ــج بنس ــورية والخلي ــك س ــه بن يلي
اإلســامي بنســبة 6.38%، وبنــك الشــام بنســبة 6.3%، وفرنســبنك ســورية 
بنســبة 6%، وبنــك الربكــة بنســبة 4.5%، والركــة األهليــة لصناعــة الزيــوت 

بنســبة 2.52%، واملــرف الــدويل للتجــارة والتمويــل بنســبة %1.39، 
أمــا بقيــة األســهم التــي تــم التــداول عليهــا فقــد بلغــت نســبة حصتهــا 
مجتمعــة 1.27%. هــذا وقــد ارتفعــت قيمة التداوالت األســبوعية املســجلة 
ــا  ــع مســتواها يف األســبوع الســابق، مب ــة م خــال هــذا األســبوع باملقارن
نســبته 11.5% لتصــل إىل 98.7 مليــون لــرة ســورية مقابــل 88.5 مليــون 
لــرة ســورية خــال األســبوع الســابق، كــا ارتفــع حجــم التــداول مبعــدل 
20.2% ليصــل إىل 286,161 ســهم خــال هــذا األســبوع مقابــل 238,084 
ســهم يف األســبوع الســابق موزعــًة عــى 283 صفقــة. يبــن الجــدول التــايل 
ــال  ــاض خ ــاع، واالنخف ــاط، واالرتف ــث النش ــن حي ــهم م ــة أس ــى ثاث أع
ــة  ــريف )ذات الغالبي ــاع امل ــهم رشكات القط ــب أس ــغ نصي ــبوع. بل األس
العظمــى مــن الــركات املدرجــة يف ســوق دمشــق لــأوراق املاليــة( مــن 
ــا نســبته 96.28% و%96.07  ــداول األســبوعي م إجــايل حجــم وقيمــة الت
عــى التــوايل، يليهــا أســهم رشكات قطــاع الصناعــة بنســبة 2.52% و%3.08 
عــى التــوايل، ثــم أســهم رشكات قطــاع الخدمــات بنســبة 0.68% و%0.54 
عــى التــوايل، وأســهم رشكات قطــاع التأمــن بنســبة 0.52% و0.31% عــى 
ــداول  ــة ت ــة مل تســجل أي عملي ــا أســهم رشكات قطــاع الزراع ــوايل، أم الت

خــال جلســات تــداول هــذا األســبوع.
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متفرقات اقتصادية محلية

االقتصاد العربي
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ــول  ــة ح ــوان »دراس ــت عن ــي تح ــره الفص ــان تقري ــرف لبن ــدر م • أص
ــرت  ــام 2017، وأظه ــن الع ــل األول م ــة« للفص ــات االقتصادي أداء القطاع
ــر  ــاج القطــاع الصناعــي« بحســب التقري ــة بـــ “إنت ــة اآلراء املتعلّق حصيل
ــًة  ــام 2017، مقارن ــن الع ــاً إىل نســبة -11% خــال الفصــل األول م تراجع
مــع نســبة 0% يف الفصــل الــذي ســبقه ونســبة -8% يف الفصــل األول مــن 
العــام 2016. كذلــك فقــد انخفــض مــؤرّش »إجــايل الطلــب« تحــت خانــة 

أداء القطــاع الصناعــي إىل -12%، مقابــل -3% يف الفصــل الرابــع مــن العــام 
ــث  ــاؤماً بحي ــر تش ــتثارات« أك ــم االس ــؤرّش »حج ــح م ــا أصب 2016، ك
ــرة  ــال الف ــن -1% إىل -9% خ ــي م ــاع الصناع ــة يف القط ــت النتيج تراجع
ــرت  ــارج« أظه ــن الخ ــب م ــول »الطل ــة اآلراء ح ــورة. إالّ أّن حصيل املذك
تحســناً بســيطاً مــن -21% يف الفصــل الرابــع مــن العــام 2016 إىل -20% يف 

الفصــل األول مــن العــام الحــايل.

ــا  ــلة قضاي ــداد« سلس ــات »م ــاث والدراس ــق لأبح ــز دمش ــدر مرك • أص
التنميــة البريــة يف ســورية، تنــاول فيهــا قضيــة األمــن الغــذايئ يف ســورية 
مــن منظــور كي، وبــّن التقريــر أن الخلــل يف مقــدرات ومقومــات األمــن 
الغــذايئ، ينعكــس عــى األحــوال الصحيــة واملعيشــية التغذويــة للســكان 
بشــكل مبــارش، ويف ظــل األزمــة تراجــع نصيــب الفــرد مــن كافــة املنتجــات 
ــع  ــار، وتراج ــل والخض ــن املحاصي ــف م ــدار النص ــع مبق ــة، فراج الغذائي
ــات  ــر بيان ــتقاته، وتش ــب ومش ــن الحلي ــه و 8% م ــن الفواك ــو 9% م بنح
مســح األمــن الغــذايئ األرسي 2015 إىل أن زهــاء ثلــث الســكان يف ســورية 
ــات  ــو سياس ــر نح ــص التقري ــذايئ. وخل ــم الغ ــدون ألمنه ــم فاق 33.4% ه

بديلــة الســتعادة األمــن الغــذايئ.

• أوضــح رئيــس قســم تخطيــط خدمــات الشــبكة يف وزارة االتصــاالت أن 
انقطــاع جــزء مــن االنرنــت يف ســورية يعــود إىل انقطــاع الكبــل الضــويئ 
البحــري خــارج امليــاه اإلقليميــة عــى بعــد 500 كــم مــن الشــواطئ 
الســورية، الــذي أدى إىل توقــف جــزء مــن نصــف حزمــة االنرنــت التــي 
تصــل إىل ســورية. وبلغــت قيمــة الخســائر التــي لحقــت بقطــاع االتصاالت 
ــزور مل  ــر ال ــة ودي ــب والرق ــار باســتثناء مناطــق إدل جــراء األزمــة 24 ملي
يتــم حــر الخســائر، بينــا بلغــت اإليــرادات خــال أعــوام 2014- 2015، 

ــاد. ــرة والرقــم يف ازدي ــار ل 2016 - 2017 نحــو 7 ملي

• تراجعــت خســائر الركــة »الســعودية لصناعــة الــورق«، بنســبة %47.2 
خــال الربــع الثــاين مــن العــام الحــايل، وأكــدت الركــة يف بيــان إن 
خســائرها بلغــت 3.8 مليــون ريــال خــال الربــع الثــاين مــن 2017، مقارنــة 
ــال خــال الربــع املاثــل مــن 2016.  مــع خســائر بقيمــة 7.2 مليــون ري

هــذا وانخفضــت خســائر الركــة بنســبة 39.7%، مقارنــة بالربــع الســابق 
مــن العــام الحــايل بخســائر بلغــت 6.3 مليــون ريــال. وأرجعــت الركــة 
تراجــع الخســائر إىل ارتفــاع نســبة هامــش الربــح باإلضافــة إىل انخفــاض 

املصاريــف اإلداريــة والعموميــة.

ــج مبــا نســبته 8.80% خــال  ــايس العــام ألســعار املنت ــم القي • ارتفــع الرق
شــهر حزيــران/ يونيــو 2017 مقارنــة مــع شــهر أيــار/ مايــو 2017، حيــث 
ــو 2017  ــران/ يوني ــام 109.05 خــال شــهر حزي ــايس الع ــم القي ــغ الرق بل
مقارنــة ب 100.23 خــال شــهر أيــار/ مايــو 2017. وســجلت أســعار 
إمــدادات الكهربــاء والغــاز والبخــار وتكييــف الهــواء ارتفاعــاً حــاداً نســبته 
36.14%، والتــي تشــكل أهميتهــا النســبية 11.17% مــن ســلة املنتــج. كــا 
ــد  ــة والحراجــة وصي ــن نشــاط الزراع ســجلت أســعار الســلع املنتجــة م

األســاك ارتفاعــاً نســبته 2.52%، والتــي تشــكل أهميتهــا النســبية %25.20 
ــة  ــاط زراع ــن نش ــلع ضم ــعار الس ــاع أس ــك الرتف ــج، وذل ــلة املنت ــن س م
الفواكــه املداريــة وشــبه املداريــة بنســبة 11.73%، وأســعار الســلع ضمــن 
نشــاط تربيــة األبقــار والجامــوس بنســبة 8.94%، وتربيــة الدواجــن بنســبة 
ــد  ــاط صي ــن نش ــلع ضم ــعار الس ــاض أس ــن انخف ــم م ــى الرغ 6.80%، ع

ــدار %15.74. األســاك مبق

االقتصاد اللبناني

االقتصاد السعودي

االقتصاد الفلسطيني
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ارتفــع الجنيــه املــري بشــكل طفيــف مقابــل الــدوالر األمريــي خــال نهايــة تعامــات األســبوع، حيــث وصــل ســعر رصف الــدوالر األمريــي أمــام 
الجنيــه املــري يف البنــوك املريــة مــع نهايــة األســبوع إىل 17.77 جنيــه للــراء و17.87جنيــه للمبيــع.

أنهــت مــؤرشات البورصــة املريــة تعاماتهــا نهايــة األســبوع عــى ارتفــاع 
ــن  ــن املتعامل ــة م ــوط بيعي ــة بضغ ــؤرشات، مدفوع ــة امل ــي لكاف جاع
املريــن واألجانــب، فيــا مالــت تعامــات العــرب للــراء. حيــث ربــح 
ــال  ــه خ ــار جني ــو  2.9 ملي ــة نح ــة املري ــوقي للبورص ــال الس رأس امل
جلســات تــداول األســبوع املنتهــى، ليغلــق عنــد مســتوى  711.705مليــار 
ــث  ــا نســبته 1.44%، حي ــاً مب ــؤرش EGX 30 تراجع ــد ســجل م ــه، وق جني
أغلــق تعامــات هــذا األســبوع عنــد مســتوى 13413 نقطة مقابــل 13609 
ــة األســبوع الســابق، كــا ارتفــع مــؤرش الــركات املتوســطة  نقطــة نهاي
والصغــرة EGX 70 مبعــدل 1.49% ليغلــق عنــد مســتوى 711 نقطــة 

ــتحوذت  ــد اس ــذا وق ــابق، ه ــبوع الس ــة األس ــة يف نهاي ــل 701 نقط مقاب
ــداول داخــل املقصــورة، يف  ــة الت ــن إجــايل قيم األســهم عــى 98.48% م
حــن مثلــت قيمــة تــداول الســندات نحــو 1.52% خــال األســبوع املنتهــى. 
ــه خــال  ــار جني ــد بلغــت نحــو 3.9 ملي ــداول فق ــة الت ــا إجــايل قيم أم
األســبوع املنتهــى، يف حــن بلــغ حجــم التــداول نحــو 1249 مليــون ورقــة 
ــة  ــايل قيم ــة بإج ــك مقارن ــة، وذل ــف صفق ــى 116 أل ــة ع ــة موزع مالي
تــداول قدرهــا 3.2 مليــار جنيــه، وحجــم تــداول بلــغ 1178 مليــون ورقــة 

موزعــة عــى 89 ألــف صفقــة خــال األســبوع املــايض.

• طــرح البنــك املركــزي أذون خزانــة بقيمــة إجاليــة تقــّدر بـــ13.5 مليــار 
جنيــه، وتبلــغ قيمــة الطــرح األول ألذون خزانــة ألجــل 91 يومــاً 6.5 
ــن  ــاً، وم ــل 266 يوم ــه ألج ــارات جني ــة 7 ملي ــه، وأذون بقيم ــار جني ملي
املتوقــع أن تصــل قيمــة العجــز يف املوازنــة العامــة للدولــة، بنهايــة العــام 
ــرح  ــق ط ــن طري ــه ع ــم متويل ــه، ويت ــار جني ــاري إىل 322 ملي ــايل الج امل
املركــزي ألذون وســندات خزانــة، أدوات الديــن الحكوميــة، وعــن طريــق 

ــة. ــة والقــروض الدولي ــدول العربي ــح مــن ال املســاعدات واملن
الــدوالر  إنــه تقــرر تخفيــض ســعر  املاليــة املــري  • أعلــن وزيــر 

الجمــريك إىل 16.25 جنيــه مــن 16.5 جنيــه ملــدة شــهر مــن أول آب/ 
أغســطس، ويســتخدم الــدوالر الجمــريك يف حســاب قيمــة الرســوم التــي 
يدفعهــا املســتورد بالعملــة املحليــة نظــر اإلفــراج الجمــريك عــن البضائــع 
ــريك  ــدوالر الجم ــعر ال ــض س ــرار تخفي ــر أن ق ــاف الوزي ــتوردة. وأض املس
ــة،  ــرة املاضي ــال الف ــزوالً خ ــة ن ــعر العمل ــرك س ــع تح ــاقاً م ــاء اتس ج
ومشــراً اىل ان الــدوالر الجمــريك يكــون عنــد نحــو 90% مــن ســعر العملــة 
يف الســوق، ويعتــرب هــذا أول تخفيــض للــدوالر الجمــريك بعــد تثبيتــه ملــدة 

أربعــة أشــهر.

االقتصاد المصري
الجنيه المصري:

البورصة المصرية:

أخبار اقتصادية:
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االقتصاد العالمي

ــام  ــن الع ــتة األوىل م ــهر الس ــال األش ــة خ ــا الدولي ــيا احتياطياته • زادت روس
ــو إىل 412.239  ــوز/ يولي ــل يف 1 مت ــار دوالر لتص ــدار 34.498 ملي ــاري مبق الج
مليــار دوالر، وفقــاً لبيانــات البنــك املركــزي الــرويس. مــا يعنــي أن االحتياطيــات 
ارتفعــت خــال الفــرة املذكــورة بنســبة 9.13%. وبلغــت االحتياطيــات يف مطلــع 

ــات  ــار دوالر احتياطي ــا 60.194 ملي ــار دوالر، منه ــام الجــاري 377.741 ملي الع
ــات  ــيا االحتياطي ــت روس ــايض رفع ــو امل ــران/ يوني ــهر حزي ــال ش ــب. وخ ذه
مبقــدار 6.518 مليــار دوالر مــن 405.721 مليــار دوالر ســجلتها يف 1 حزيــران/ 

ــو. ــع متــوز/ يولي ــا يف مطل ــار دوالر بلغته ــو، إىل 412.239 ملي يوني

ــة  ــد ثاث ــو بع ــران/ يوني ــال حزي ــة خ ــازل األمريكي ــات املن ــت مبيع • ارتفع
ــا يعكــس زخــاً يف ســوق اإلســكان. وأظهــرت  أشــهر مــن االنخفــاض، وهــو م
ــازل  ــات املن ــؤرش مبيع ــن أن م ــطاء العقاري ــة للوس ــة الوطني ــات الجمعي بيان
قيــد االنتظــار قــد ارتفــع بنســبة 1.5% إىل املســتوى 110.2 نقطــة، بينــا توقــع 

محللــون ارتفاعــاً بنســبة 0.9%. ويف الشــهر املــايض، شــهدت املنطقــة الغربيــة يف 
الواليــات املتحــدة فقــط انخفاضــاً يف املبيعــات بنســبة 0.5%، يف حــن ارتفعــت 
يف املناطــق الشــالية الرقيــة بنســبة 0.7% ويف املناطــق الجنوبيــة بنســبة %2.1.

• أكــد صنــدوق النقــد الــدويل أن معــدل منــو الناتــج العاملــي اإلجــايل 
ســيبلغ 3.5% يف عــام 2017 و3.6% يف عــام 2018، وذلــك تبعــاً ألحــدث تقريــر 
للتوقعــات املســتقبلية لاقتصــاد العاملــي. ويف تقريــر صنــدوق النقــد الــدويل 
لشــهر حزيــران/ يونيــو خفــض توقعــات النمــو يف الواليــات املتحــدة يف عامــي 
2017 و2018 إىل 2.1% مقابــل 2.3 و2.5% عــى التــوايل قبــل ثاثــة أشــهر. 

وتوقــع الصنــدوق منــواً أقــوى قليــاً يف منطقــة اليــورو يف عــام 2017 ليســجل 
1.9% بزيــادة 0.2 نقطــة مئويــة عــن نيســان/ إبريــل. أمــا بالنســبة لعــام 2018 
فبــّن أن النمــو يف منطقــة العملــة املوحــدة ســرتفع قليــاً إىل 1.7% بزيــادة 0.1 

نقطــة مئويــة عــن التوقعــات قبــل ثاثــة أشــهر.

االقتصاد الروسي

االقتصاد األمريكي

هيئات ومنظمات دولية
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االقتصاد األوروبي

• أظهــرت بيانــات مكتــب االتحــاد األوريب لإلحصــاء )Eurostat( اســتقرار مــؤرش أســعار املســتهلكن يف منطقــة اليــورو )املؤلفــة مــن 19 دولــة( عنــد 
1.3% عــى أســاس ســنوي خــال متــوز/ يوليــو، وهــو أقــل بكثــر مــن املعــدل املســتهدف مــن قبــل البنــك املركــزي األورويب عنــد 2%. وميثــل هــذا املعــدل 
أدىن مســتوى خــال العــام الجــاري بعــد ارتفــاع األســعار إىل أعــى مســتوى لهــا منــذ أربــع ســنوات بنســبة 2% يف شــباط/ فربايــر، يف حــن ارتفــع مــؤرش 

أســعار املســتهلكن األســايس إىل 1.2% عــى أســاس ســنوي مــن 1.1 %يف حزيــران/ يونيــو.

ــع إىل 55.1  ــري املشــريات الربيطــاين لقطــاع التصني • ارتفــع مــؤرش مدي
لشــهر متــوز/ يوليــو مــن 54.2 بنتيجــة معدلــة يف الشــهر الســابق الــذي 
ــة  ــات التوافقي ــن التوقع ــى م ــم أع ــل، وكان الرق ــغ 54.3 يف األص كان يبل
ــوي  ــو ق ــاك من ــهر. وكان هن ــدة 3 أش ــهري مل ــب ش ــن 54.4 وأول مكس م
يف الطلبيــات الجديــدة لهــذا الشــهر مــع دعــم ملحــوظ مــن الخــارج مــع 

تعزيــز أوامــر التصديــر يف ثــاين أرسع وتــرة مســجلة. واســتمر اإلنتــاج يف 
ــن  ــم م ــى الرغ ــوايل، ع ــى الت ــهر ال 12 ع ــب للش ــو مبكاس ــع، وه التوس
أنــه كان بأبطــأ معــدل منــو ملــدة 4 أشــهر. وكان هنــاك انتعــاش كبــر يف 
قطــاع الســلع االســتهاكية لهــذا الشــهر، وهــو مــا عــزز الثقــة العامــة يف 

التوقعــات للعــام املقبــل.

ــا مــن املتوقــع أن ترتفــع بنحــو 7  • إن مبيعــات التجزئــة اإللكرونيــة يف أملاني
مليــارات دوالر يف عــام 2017، لتصــل إىل 65 مليــار دوالر، وذلــك تبعــاً لتقريــر 
ــر«، وعــى الرغــم مــن تباطــؤ اإلنفــاق، ستســتمر  رشكــة األبحــاث »إي ماركي
ــو إجــايل  ــدل من ــاوز مع ــرة تتج ــو بوت ــة يف النم ــة اإللكروني ــات التجزئ مبيع

مبيعــات التجزئــة يف أملانيــا، حيــث مــن املتوقــع أن يســجا وتــرة منــو قدرهــا 
ــخص يف  ــون ش ــام 49.5 ملي ــر قي ــح التقري ــب. ورج ــى الرتي 11.3% و2.3% ع
أملانيــا بالــراء مــرة واحــدة عــى األقــل عــرب اإلنرنــت خــال هــذ العــام، وهــو 
مــا يعــادل 81.5% مــن مســتخدمي اإلنرنــت، و68.6% مــن إجــايل الســكان.

االتحاد األوروبي

االقتصاد البريطاني

االقتصاد األلماني
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االقتصاد اآلسيوي

• انخفضــت واردات اليابــان مــن النفــط يف حزيــران/ يونيــو 10.4% عــن 
مســتواها قبــل عــام إىل 2.81 مليــون برميــل يوميــاً وهــو أقــل مســتوى للشــهر 
يف 29 عامــاً عــى األقــل، وذلــك تبعــاً لبيانــات وزارة النفــط اليابانيــة. وينخفــض 
ــذ أكــر مــن  ــاً من ــث أكــرب اقتصــاد بالعــامل تدريجي الطلــب عــى النفــط يف ثال

عــر ســنوات نظــراً لراجــع عــدد الســكان والتحــول صــوب ســيارات ومعــدات 
أكــر كفــاءة يف اســتهاك الطاقــة. واســتوردت اليابــان مزيــج خــام محــي أمــريك 
ــايض يف حــن جــرى اســتراد خــام  ــرة األوىل الشــهر امل ــت للم منخفــض الكربي

ــذ آب 2014. ــان القطــري للمــرة األوىل من الري

• أكــد نائــب البنــك املركــزي الصينــي أن البنــك ســوف يواصــل ضغطــه عــى 
ــة أنشــطتها وعــدم  ــة لخفــض ديونهــا مــع اإلبقــاء عــى مرون املؤسســات املالي
ــد  ــل قصــرة األجــل ق ــف التموي ــاً أن تكالي ــى ســيولة الســوق، مبين ــر ع التأث
بــدأت التأثــر عــى االقتصــاد الحقيقــي مــا يقــوض اســتقرار األســواق. لــذا رأى 
مــن الــرورة التمســك بالسياســة العامــة للبنــك املركــزي فيــا يتعلــق بالقيــود 
عــى املؤسســات املاليــة مــع رضورة التنبــه إىل تنســيق اإلرشاف مــن أجــل تعزيز 

اســتقرار الســوق والحفــاظ اإلجــراءات الهيكليــة التنظيميــة.
ــوز/  ــال مت ــن خ ــات يف الص ــات والخدم ــي الصناع ــاط يف قطاع ــأ النش • تباط

يونيــو الجــاري، مــع تقلــص نشــاط املصانــع الصغــرة، وانخفــض مــؤرش مديــري 
ــو،  ــران/ يولي ــن 51.7 يف حزي ــو م املشــريات الصناعــي إىل 51.4 يف متــوز/ يوني
كــا تراجــع مــؤرش مديــري املشــريات غــر الصناعــي إىل 54.5 مــن 54.9 الشــهر 
املــايض، بحســب املكتــب الوطنــي لإلحصــاء الصينــي، وانخفــض املــؤرش الفرعــي 
للخدمــات إىل 53.1 مــن 53.8 يف حزيــران/ يونيــو، بينــا ارتفــع املــؤرش الفرعــي 
للبنــاء إىل 62.5 مــن 61.4، كــا تراجــع املــؤرش الفرعــي للطلبــات الجديــدة إىل 

51.1 مــن 51.4.

ــة، ارتفــاع  ــة املرفي ــم والرقاب ــة التنظي ــات الصــادرة عــن وكال • أظهــرت البيان
صــايف أربــاح البنــوك الركيــة خــال النصــف األول مــن عــام 2017. وبلــغ صــايف 
ــر  ــاين/ يناي ــون الث ــن شــهري كان ــا ب ــرة م ــراك خــال الف ــاح املقرضــن األت أرب
ــار  ــرة )7.2 ملي ــار ل ــوايل 25.35 ملي ــاري ح ــام الج ــن الع ــو م ــران/ يوني وحزي

دوالر(، ارتفاعــاً مــن 19.03 مليــار لــرة خــال الفــرة نفســها مــن العــام املــايض. 
مثّــل هــذا الرقــم زيــادة قدرهــا 33.2% مقارنــة مــع األشــهر الســتة األوىل مــن 

عــام 2016.

االقتصاد الصيني

االقتصاد الياباني

االقتصاد التركي
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ارتفعــت مــؤرشات األســهم األمريكيــة يف نهايــة تــداوالت األســبوع، مــع تحقيــق 
مــؤرش داو جونــز الصناعــي ملســتويات قياســية مــع قيــادة أســهم القطــاع املــايل 
ملســرات تحقيــق املكاســب يف وول ســريت وســط فعاليــات موســم الكشــف 
عــن نتائــج األعــال لكــربى املصــارف والــركات األمريكيــة العماقــة ويف 
ــايض.  ــو امل ــوز/ يولي ــال مت ــي خ ــل األمري ــوق العم ــات س ــوق بيان ــاب تف أعق
ــداوالت  ــة ت ــد اســتقرت يف نهاي ــة الرئيســية فق ــا مــؤرشات األســهم األوروبي أم
األســبوع، ضمــن نطاقــات محــدودة وســط عــزوف املســتثمرين عــن املخاطــرة 

انتظــاراً لبيانــات الوظائــف الشــهرية مــن الواليــات املتحــدة، وتقييــم التطــورات 
الجديــدة للتحقيقــات حــول العاقــة بــن الحملــة االنتخابيــة لدونالــد ترامــب 
ــة  ــال نهاي ــا خ ــة تعاماته ــهم الياباني ــت األس ــد أنه ــية. وق ــة الروس والحكوم
جلســات األســبوع منخفضــة، لتســجل ثــاين خســارة يوميــة عــى التــوايل، مــع 
ــل  ــن ألعــى مســتوى يف ســبعة أســابيع مقاب ــات مــن صعــود ال تــرر املعنوي
ــر،  ــهم رشكات التصدي ــى أس ــلب ع ــر بالس ــذي أث ــر ال ــي، األم ــدوالر األمري ال

ــزة. ــة الســيارات ومنتجــي األجه خاصــة أســهم رشكات صناع

ــبوع،  ــات األس ــة تعام ــال نهاي ــف خ ــكل طفي ــب بش ــعار الذه ــت أس تراجع
ليشــهد ارتــداده للجلســة الرابعــة عــى التــوايل مــن أعــى مســتوياته منــذ 14 
ــي  ــدوالر األمري ــؤرش ال ــايب مل ــتقرار اإليج ــط االس ــايض وس ــو امل ــران/ يوني حزي
مــن أدىن مســتوياته يف خمســة عــر شــهراً، كــا شــهد ســعر أونصــة الفضــة 

ــبته  ــا نس ــة مب ــداول الفض ــم ت ــبوع، ليت ــة األس ــداوالت نهاي ــال ت ــاً خ انخفاض
ــة. ــي لأونص ــن 16.2دوالر أمري ــب م ــتوى قري ــد مس )3.1%( عن

أسواق المال العالمية
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أسعار العمالت الرئيسية

أسعار النفط

ــبوع،  ــات األس ــة تعام ــال نهاي ــي خ ــدوالر األمري ــل ال ــورو مقاب ــض الي انخف
للجلســة الثالثــة عــى التــوايل مــن أعــى مســتوياته منــذ كانــون الثــاين/ ينايــر 
ــورو  ــة الي ــات منطق ــة القتصادي ــات االقتصادي ــورات والبيان ــب التط 2015، عق
ــام  ــي أم ــدوالر األمري ــع ال ــامل. وارتف ــاد يف الع ــرب اقتص ــي أك ــاد األمري واالقتص

الــن اليابــاين خــال تــداوالت نهايــة األســبوع، ويــأيت تراجــع الــن عــى حســاب 
ــدوالر للتعــايف  ــة ال ــذب الحــايل يف األســهم اآلســيوية، باإلضافــة إىل محاول التذب

أمــام العمــات الرئيســية.

ارتفعــت أســعار النفــط الخــام خــال نهايــة تعامــات األســبوع، متغاضيــة عــن 
ــن أدىن مســتوياته يف خمســة عــر شــهراً  ــي م ــدوالر األمري ــؤرش ال ــداد م ارت
للجلســة الثالثــة عــى التــوايل وفقــاً للعاقــة العكســية بينهــا عقــب الكشــف 

عــن بيانــات ســوق العمــل لشــهر متــوز/ يوليــو املــايض والتــي جــاءت يف مجملها 
إيجابيــة مــع تراجــع معــدالت البطالــة ألدىن مســتوياتها.
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