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فهرس المحتويات

االقتصاد السوري  أواًل- 
1.  سعر صرف الليرة السورية مقابل العمالت الرئيسية )دوالر & يورو(

2.  سوق دمشق لألوراق المالية

3.  متفرقات اقتصادية محلية

4.  تطور بعض أسعار السلع األساسية

ثانيًا- االقتصاد العربي 
1.  أخبار  اقتصادية

2.  أسواق األسهم العربية

ثالثًا- االقتصاد العالمي 
1.  أخبار  اقتصادية

2.  أسواق األسهم األجنبية

رابعًا- أسواق المال العالمية
1.  أسعار النفط الخام

2.  أسعار المعادن الثمينة

3.  أ سعار العمالت الرئيسية

يعبر مضمون هذا التقرير عن وجهة نظر مركز دمشق لألبحاث والدراسات )مداد(، وال يتحمل املركز 
أية مسؤولية قانونية عن أي قرار يتم اتخاذه باالستناد على املعلومات املوجودة فيه، وال يشكل 
 لشراء أو بيع أية أصول مالية على الرغم من ثقة املركز بالقائمين على إعداده.

ً
 أو تشجيعا

ً
عرضا
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1. ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل العمــات 
الرئيســية )دوالر & يــورو(

اســتقر ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر  األمريكــي خــال 

تعامــات هــذا األســبوع، وذلــك بعــد تحقيــق الليــرة الســورية ملكاســب 

كبيــرة أمــام الــدورالر األمريكــي فــي األســبوع املا�ضــي، واتســمت عمليــات 

البيــع والشــراء بالســوق املــوازي بالضعــف مــع وجــود زيــادة فــي العــرض 

ورغبــة بالتخلــص مــن الــدوالر األمريكــي، وذلــك نتيجــة لحالــة الترقــب 

إلــى  الــواردة  املعلومــات  بعــد  وذلــك  األســواق،  تســود  التــي  والخــوف 

إلــى إمكانيــة تحقيــق الليــرة املزيــد مــن املكاســب  الســوق، والتــي تشــير 

خــال الفتــرة القادمــة، وتأكــد الكثيــر مــن املتعامليــن بــأن التقلبــات التــي 

شــهدها ســعر الصــرف تعــود ألســباب غيــر حقيقيــة، ترتبــط بصــورة 
رئيســة بعمليــات املضاربــة والتاعــب املقصــود فــي ســعر صــرف الليــرة 

بهــدف تحقيــق مكاســب  مــن املضاربيــن  قبــل مجموعــة  مــن  الســورية 

كبيــرة، مســتغلين الظــروف االقتصاديــة واألمنيــة فــي البــاد، وذلــك علــى 

الرغــم مــن االســتقرار النســبي لســعر صــرف الــدوالر األمريكــي مقابــل 

العمــات الرئيســية فــي األســواق املاليــة العامليــة هــذا األســبوع، وعــدم 

حــدوث تغيــرات جوهريــة فــي العوامــل االقتصاديــة الحقيقيــة املؤثــرة 

علــى ســعر  صــرف الليــرة الســورية. 

بيــن  األمريكــي  الــدوالر  أمــام  الســورية  الليــرة  صــرف  ســعر  تــراوح  وقــد 

مســتوى 620 ليــرة ســورية ومســتوى 625 ليــرة ســورية خــال تعامــات 

هــذا األســبوع؛ مــع توقعــات بتحقيــق الليــرة املزيــد مــن التحســن خــال 

الفتــرة القريبــة القادمــة.

الليــرة الســورية  فــي الســوق الرســمية، فقــد اســتقر ســعر صــرف  أمــا 

مــا  إذ  الصرافــة،  وشــركات  املصــارف  لــدى  األمريكــي  الــدوالر  مقابــل 
الليــرة  تثبيــت ســعر صــرف  فــي   

ً
املركــزي مســتمرا زال مصــرف ســورية 

ســورية  ليــرة   436 مســتوى  عنــد  األمريكــي  الــدوالر  مقابــل  الســورية 

األمريكــي  الــدوالر  شــراء  ســعر  وكذلــك  الواحــد،  األمريكــي  للــدوالر 

لتســليم الحــواالت الشــخصية الــواردة مــن الخــارج بالليــرات الســورية 

عنــد مســتوى 434 ليــرة ســورية، وســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل 

ليــرة   438 الرســمية عنــد مســتوى  النشــرة  الــدوالر األمريكــي بموجــب 

للشــراء. ســورية  ليــرة   435 للمبيــع  ســورية 

الشكل البياني ) 1 ( سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الليرة السورية

أمــا بالنســبة لســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل اليــورو فــي الســوق 

صــرف  ســعر  انخفــض  فقــد  األســبوع،  هــذا  تعامــات  خــال  املوازيــة 

الليــرة الســورية ليرتفــع زوج )اليورو/ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 702 ليــرة 

ليــرة ســورية   675 فــي نهايــة هــذا األســبوع مقارنــة مــع مســتوى  ســورية 

املســجل فــي نهايــة األســبوع الســابق، وبمــا نســبته 4 %، كمــا تراجعــت 

 0.22 فــي الســوق الرســمية وبمــا نســبته  اليــورو  أمــام  الليــرة الســورية 

%، ليرتفــع زوج )اليورو/ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 481.28 ليــرة ســورية 

فــي نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 480.21 ليــرة ســورية فــي نهايــة 

الســابق.  األســبوع 

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية

2. سوق دمشق لألوراق ملالية

ســوق  عــن  الصــادرة  التــداول  لجلســات  األســبوعية  النشــرة  أظهــرت 

تســجيل   ،2019/09/19-15 األســبوع  عــن  املاليــة  لــألوراق  دمشــق 

بمقــدار   
ً
انخفاضــا  )DWX( املاليــة  لــألوراق  دمشــق  ســوق  مؤشــر 

95.81 نقطــة وبمــا نســبته 1.62 % علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى 
مســتوى 5,823.16 نقطــة املســجل نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 

الســابق.  األســبوع  نهايــة  فــي  املســجل  نقطــة   5,918.97

أمــا بالنســبة ملؤشــر األســهم القياديــة )DLX(، فقــد انخفــض بمقــدار 

26.06 نقطــة وبمــا نســبته 2.68 % لتصــل قيمتــه إلــى مســتوى 946.32 

نقطــة   972.38 مقابــل مســتوى  األســبوع  هــذا  نهايــة  املســجلة  نقطــة 

املســجلة نهايــة األســبوع الســابق. 

هــذا وقــد انخفضــت قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــال هــذا 

األســبوع باملقارنة مع مســتواها في األســبوع الســابق، بما نســبته 94.22 
% لتصــل إلــى حوالــي 110.2 مليــون ليــرة ســورية مقابــل 1,905.6مليــون 
التــداول  حجــم  انخفــض  كمــا  الســابق،  األســبوع  خــال  ســورية  ليــرة 

األســبوع  هــذا  194,766 ســهم خــال  إلــى  ليصــل   % 96.36 وبمعــدل 

 337 علــى   
ً
موزعــة الســابق،  األســبوع  فــي  ســهم   5,353,849 مقابــل 

صفقــة عاديــة، باســتثناء الصفقــات الصخمــة. 
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يبين الجدول التالي أعلى ثاثة أسهم من حيث النشاط بحجم التداول، واالرتفاع واالنخفاض في األسعار خال تعامات هذا  األسبوع.

ً
األكثر نشاطا

ً
األكثر ارتفاعا

ً
األكثر انخفاضا

السهم
من حجم 

التداول
السهم

نسبة 
االرتفاع%

السهم
نسبة 

االنخفاض%

-7.33بنك سورية والخليج 4.93الشركة األهلية  للنقل42.96بنك سورية الدولي اإلسامي

-3.95سيريتل موبايل تيليكوم0.44بنك البركة0.30بنك سورية والخليج 

-3.22بنك الشام ......12.94بنك البركة

الشكل)3( تداوالت سوق دمشق لألوراق املالية 

* لم يجر أي عملية تداول على أسهم القطاع الزراعي.
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3. متفرقات  اقتصادية محلية
االســتثنائية  الظــروف  فــي  أنــه  املركــزي  ســورية  مصــرف  حاكــم  قــال   •
بعــد تســع ســنوات حــرب؛ يعــد ضبــط اســتقرار الليــرة الســورية وحمايتهــا 

مــن عمليــات املضاربــة مســؤولية جماعيــة، مــن خــال أدوات السياســة 

مــع  والتنســيق  والتســليف،  النقــد  مجلــس  مــع  وبالتعــاون  النقديــة، 

السياســة املاليــة والتجاريــة، وأكــد أن املصــرف املركــزي يتدخــل ليضمــن 

أن تكــون تقلبــات ســعر الصــرف ضمــن هوامــش محــددة، وأنــه ال يمكــن 

  
ً
 إال بقياسه إلى الظروف، مضيفا

ً
 أو منطقيا

ً
اعتبار سعر الصرف حقيقيا

إن املصــرف اتخــذ حزمــة إجــراءات نقديــة، وأخــرى علــى األرض مباشــرة، 

ســاعدت بتوضيــح الصــورة بشــكل أفضــل للمواطنيــن، فانخفــض ســعر 

صــرف الــدوالر األمريكــي مــن 690 إلــى 590 ليــرة ســورية، كمــا كانــت هنــاك 

يــّد خفيــة تعمــل بشــكل مقصــود لضــرب العملــة الوطنيــة.

• كشــف وزيــر املاليــة أن املصــارف الحكوميــة الســورية لديهــا مــن الودائــع 
مــا يفــوق 2,400 مليــار ليــرة ســورية، هــذا باإلضافــة إلــى الودائــع املوجــودة 

فــي املصــارف الخاصــة، وجــزء كبيــر مــن هــذه الودائــع جاهــزة لإلقــراض، 

وجــاء ذلــك خــال افتتــاح فعاليــات مؤتمــر »التمويــل املصرفي صمام أمان 

االنتعــاش االقتصــادي«، حيــث توصــل املشــاركون فــي املؤتمــر إلــى عــدد مــن 

التوصيــات، تضمنــت تطويــر التشــريعات املاليــة واملصرفيــة بمــا يضمــن 

تعزيــز الشــفافية واملرونــة لتشــجيع االســتثمار، وإصــدار قانــون حديــث 

إلدارة املصــارف العامــة وتعديــل قانــون تســوية القــروض املتعثــرة، ودعــم 

بإجــراءات  الصغــر  ومتناهيــة  والصغيــرة  املتوســطة  املشــروعات  تمويــل 

ميســرة بالتأســيس والتمويــل. 

إضافــة إلــى العمــل علــى تنويــع الضمانــات التــي تطلبهــا املصــارف لإلقــراض 

التمويــل  فكــرة  واعتمــاد  العقاريــة،  الضمانــات  علــى  اقتصارهــا  وعــدم 

املنشــأة  بضمانــة  املشــروع  حيــاة  مراحــل  علــى  الكبــرى  للمشــروعات 

وموجوداتهــا، واإلســراع بتفعيــل مؤسســة ضمــان مخاطــر القــروض لدعــم 

األمــوال  رؤوس  لعــودة  املحفــزات  وإيجــاد  املشــروعات،  تمويــل  عمليــة 

للمرحلــة  التمويــل  بعمليــة  للمشــاركة  الخــارج  فــي  املوجــودة  الســورية 

القادمــة. 

الخيــارات  كأحــد  التمويلــي  التأجيــر  تفعيــل  التوصيــات  تضمنــت  كمــا 

الشــركات  تحــول  عمليــة  وتشــجيع  األعمــال،  قطــاع  لتمويــل  املتاحــة 

العائلية إلى شركات مساهمة عامة، واإلسراع بتطبيق الدفع اإللكتروني 

واالســتفادة مــن ميزاتــه إلــى أق�ضــى حــد ممكــن، وإيجــاد اآلليــات الازمــة 

الثقافــة  وتعزيــز  املحلــي،  اإلنتــاج  زيــادة  وبالتالــي  املحلــي  الطلــب  لتحفيــز 

املصرفيــة لزيــادة نســبة الودائــع مــن الكتلــة النقديــة املوجــودة فــي الســوق، 

واملصرفيــة. املاليــة  الســوق  أدوات  وتطويــر 

 بقيمــة 
ً
• أكــد مديــر عــام املصــرف الصناعــي أن املصــرف قــدم قروضــا

بعــد  وذلــك  قــرض،   400 عددهــا  بلــغ  إذ  ســورية،  ليــرة  مليــار   4 نحــو 

فــي  كانــت  التــي   ،2018 عــام  الثامــن  الشــهر  فــي  القــروض  منــح  اســتئناف 

املهــن. وأصحــاب  والحرفييــن  للصناعييــن  أغلبهــا 

حجــم  أن  املركــزي  ســورية  مصــرف  لحاكــم  األول  النائــب  صــرح    •
األشــهر  خــال  ســورية  ليــرة  مليــار   7,511 بلــغ  املصــارف  موجــودات 

بالعــام  مقارنــة   %  13 بنســبة  زيــاة   
ً
مســجا  ،2019 عــام  مــن  املنقضيــة 

ليــرة  مليــار   2,423 حوالــي  كافــة  بالعمــات  التســهيات  وبلغــت  الســابق، 

والتــي   ،
ً
مليــارا  2,068 فبلغــت  الســورية  بالليــرة  التســهيات  أمــا  ســورية، 

 تبلــغ حوالــي 
ً
زادت بنســبة 28 %، كمــا أن الودائــع بالليــرة الســورية حاليــا

2,973  مليــار ليــرة ســورية، حيــث زادت بنســبة 8 % عــن الســنة املاضيــة، 

وبالعمات كافة تجاوزت 4,000 مليارليرة ســورية، وبنســبة زيادة تجاوزت 

 إلــى أن املصــارف اآلن تعانــي حالــة فائــض 
ً
10 % علــى أســاس ســنوي، الفتــا

، إذ تجــاوز فائــض الســيولة 1,700 مليــار ليــرة 
ً
فــي الســيولة، وليــس نقصــا

ســورية.

معــرض  افتتــاح  تــم  واإلســكان  العامــة  األشــغال  وزارة  رعايــة  تحــت   •
بدمشــق  املعــارض  مدينــة  فــي  الخامســة  بدورتــه  ســورية«  إعمــار  »إعــادة 

بحضــور رســمي وممثليــن للفعاليــات االقتصاديــة ورجــال أعمــال ومهتميــن 

ومعنييــن فــي مجــال بنــاء وإعــادة اإلعمــار، إذ بيــن معــاون وزيــر اإلســكان أن 

 إلــى 
ً
مشــاركات الــدول فــي املعــرض بلغــت 31 دولــة، عبــر 398 شــركة، مشــيرا

أن ســورية ســوف تســتفيد مــن تجــارب هــذه الــدول والشــركات وتعــرض مــا 

 بــأن مــا 
ً
لديهــا، وذلــك بهــدف املســاهمة فــي عمليــة إعــادة اإلعمــار، منوهــا

يميــز الــدورة الحاليــة للمعــرض هــي التقنيــات الحديثــة التــي تــم عرضهــا، 

واملشــاركة الفعالــة لبعــض الــدول بأجنحــة واســعة، مثــل إيــران وروســيا.

• بلــغ إجمالــي األقســاط التــي حققتهــا كافــة شــركات التأميــن فــي كافــة فــروع 
التأميــن 18.8 مليــار ليــرة ســورية وذلــك خــال النصــف األول مــن العــام 

2019 بنمــو 12 % مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن العــام املا�ضــي، حيــث كانــت 

بلغــت أقســاط التأميــن 16.8 مليــار ليــرة ســورية. 

 للتقريــر الــذي أصدرتــه هيئــة اإلشــراف علــى التأميــن بلــغ إجمالــي 
ً
ووفقــا

ليــرة  مليــار   5 نحــو  فقــط،  الخاصــة  الشــركات  حققتهــا  التــي  األقســاط 

ســورية بنســبة 27 % مــن اإلجمالــي وبنمــو بنســبة 6 % عــن  الفتــرة نفســها 

.2018 العــام  مــن 
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تطور بعض أسعار السلع األساسية  .4  

التغير خال األسبوع19 أيلول/سبتمبر 142019 أيلول/سبتمبر 2019السلعة

-1.23 %405,000400,000الحديد طن /ليرة سورية

0.0 %50,00050,000اإلسمنت طن /ليرة سورية

7.08 %24,00025,700الذهب غرام- عيار 21 /ليرة سورية

0.0 %215215السكر كغ / ليرة سورية*

0.0 %550550رز إسباني قصير كغ / ليرة سورية*

0.0 %435435رز مصري قصير  كغ / ليرة سورية*

               *السعر لدى منافذ البيع العائدة إلى الشركة السورية للتجارة.   
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- االقتصاد العربي 
ً
ثانيا

Arab World Economy
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العدد /33/  أيلول / سبتمبر 2019

1-  أخبار  اقتصادية
•   املغرب

نهايــة آب /أغســطس  فــي  30.5 مليــار درهــم  املغــرب  بلــغ عجــز موازنــة 

2019، بزيــادة 4.6 % مقارنــة مــع نفــس الفتــرة مــن العــام املا�ضــي. ونتــج 

بنســبة  الفتــرة  هــذه  خــال  العامــة  النفقــات  ارتفــاع  علــى  العجــز  هــذا 

188.02 مليــار درهــم، فيمــا ارتفعــت املداخيــل العاديــة  6.6 % لتبلــغ 

للميزانيــة بنســبة 7 % إلــى مســتوى 157.5 مليــار درهــم.

وعــزا تقريــر وزارة املاليــة ارتفــاع النفقــات العامــة إلــى ارتفــاع نفقــات 

خدمــة  نفقــات  وارتفــاع   ،%  6.7 بنســبة  والخدمــات  الســلع  شــراء 

املديونيــة الحكوميــة بنســبة 8.11 %، وزيــادة االســتثمارات الحكوميــة 

بنســبة 5 %. وأوضــح التقريــر أن الحكومــة لجــأت إلــى الديــن الداخلــي 

بقيمــة 14.6 مليــار درهــم، والديــن الخارجــي بقيمــة 4.8 مليــار درهــم 

مليــار   20.8 بقيمــة  أخــرى  وعمليــات  أمريكــي(،  دوالر  مليــون   509(

درهــم.

•  مصر

األوراق  اقتــراض  أليــة  بتفعيــل  املصريــة  املاليــة  الرقابــة  هيئــة  بــدأت 

واســتكمال  مناســبة  مــدى  علــى  والوقــوف  البيــع،  بغــرض  املاليــة 

ســبيل  فــي  للمقاصــة  مصــر  شــركة  أعدتهــا  التــى  االلكترونيــة  النظــم 

تنفيــذ عمليــات االقتــراض بغــرض البيــع. وذلــك بهــدف زيــادة الســيولة 

بالبورصــة املصريــة. وأشــار نائــب رئيــس هيئــة الرقابــة املاليــة إلــى أن 

الهيئــة تعطــي الضــوء األخضــر إلنطــاق العمــل بآليــة اقتــراض األوراق 

القــادم.   البيــع خــال شــهر تشــرين األول /نوفمبــر  بغــرض  املاليــة 

ومــن جانبــه محافــظ البنــك املركــزي املصــري أكــد أن أرصــدة البنــوك 

املصريــة بالخــارج بنهايــة شــهر آب /أغســطس املا�ضــي بلغــت نحــو 18 

مليــار دوالر أمريكــي، وبلــغ حجــم اســتثمارات األجانــب بــأدوات الديــن 

أمريكــي.   دوالر  مليــار   20.1 املا�ضــي  /يوليــو  تمــوز  بنهايــة  الحكوميــة 

هــذا وأعلــن البنــك املركــزي املصــري عــن ارتفــاع احتياطــي مصــر مــن 

مليــون   565 بقيمــة   2019 /يوليــو  تمــوز  بنهايــة شــهر  النقــد األجنبــي 

44.916 مليــار دوالر  إلــى  دوالر أمريكــي، علــى أســاس شــهري، ليصــل 

44.351 مليــار دوالر أمريكــي بنهايــة شــهر حزيــران / أمريكــي، مقابــل 

 .2019 يونيــو 

•   سلطنة عمان 

تشــير البيانــات الصــادرة عــن املركــز الوطنــي لإلحصــاء واملعلومــات إلــى 

أن إجمالــي القيمــة املضافــة لألنشــطة غيــر النفطيــة بنهايــة عــام 2018 

الناتــج  فــي   % بـــ67.7  مســاهمة  مســجلة  عمانــي  ريــال  مليــار   20.8 بلــغ 

لألنشــطة  املضافــة  القيمــة  ســجلت  كمــا  للســلطنة.  اإلجمالــي  املحلــي 

النفطيــة نحــو 10.8 مليــار ريــال عمانــي بنهايــة عــام 2018 مقارنــة بنحــو 

املحلــي  الناتــج  نمــا  الســابق، وباملجمــل  بالعــام  ريــال عمانــي  مليــار   7.9

 27.2 مــن  ارتفــع  حيــث   %  12.3 بحوالــي  الجاريــة  باألســعار  اإلجمالــي 

مليــار ريــال عمانــي بنهايــة عــام 2017 إلــى 30.5 مليــار ريــال عمانــي بنهايــة 

عــام 2018 حيــث يعــزى هــذا االرتفــاع إلــى ارتفــاع متوســط ســعر النفــط 

مــن 51.3 دوالر للبرميــل بنهايــة عــام 2017 إلــى نحــو 69.7 دوالر للبرميــل 

بنهايــة عــام 2018.

•   األردن

أكــدت وكالــة Standard and Poor’s علــى تصنيفهــا االئتمانــي لــألردن 

عنــد مســتوى B+/B، وأبقــت كذلــك علــى النظــرة املســتقبلية املســتقرة، 

وقالــت الوكالــة فــي تقريرهــا ›نتوقــع أن تعطــي الحكومــة أولويــة لإلنفــاق 

املرتبــط بالنمــو، وتبطــئ وتيــرة اإلصاحــات املاليــة‹، وأضافــت ›نتوقــع أن 

يتحســن نمــو الناتــج املحلــي اإلجمالــي الحقيقــي بشــكل متزايــد مــن 2.2 % 

 باســتثمارات عامة 
ً
في 2019 إلى 3 % بحلول نهاية عام 2022، مدعوما

وخاصــة، وارتفــاع الصــادرات’. 

وفــي ســياق آخــر أكــد البنــك املركــزي األردنــي، فــي تقريــر االســتقرار املالــي 

لعــام 2018، اســتمرار املســتوى املرتفــع لاســتقرار املالــي فــي اململكــة، 

حيــث يتمتــع األردن بقطــاع مصرفــي ســليم ومتيــن قــادر، بشــكل عــام، 

علــى تحمــل الصدمــات واملخاطــر االقتصاديــة والنقديــة املرتفعــة. 

تتمتــع بمؤشــرات ماليــة  فــي األردن  البنــوك  التقريــر إن  فــي  البنــك  وقــال 

لــدى  املــال  رأس  كفايــة  نســبة  متوســط  بلــغ  حيــث  وســليمة،  صحيــة 

البنــوك العاملــة فــي اململكــة 17 % مقارنــة مــع 12 % حســب متطلبــات 

نســبة  أمــا  بــازل،  لجنــة  متطلبــات  حســب   % و10.5  املركــزي  البنــك 

الديــون غيــر العاملــة إلــى إجمالــي الديــون بلغــت 4.9 % فيمــا بلغــت نســبة 

املخصصات التي تغطي الديون غير العاملة 79.3 % لعام 2018 وذلك 

بارتفــاع ملمــوس مقارنــة مــع نســبة تغطيــة بلغــت 75.4 % فــي عــام 2017.
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع 15- 2019/09/20

التغير خال األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 1.75 %2,869.842,819.69مؤشر سوق دبي-

)EGX30( 1.87 %15,023.2314,742.07مؤشر بورصة مصر-

)KWSE( 3.60 %6,234.506,009.90مؤشر سوق الكويت-

)ADI( 1.00 %5,073.865,124.72مؤشر أبوظبي

)PLE( 0.01 %518.69518.64مؤشر القدس-

)TASI(  2.29 %7,749.467,926.82املؤشر العام السعودي

)AMGNRLX(  0.55 %1,807.111,817.11املؤشر العام األردني

)TUNINDEX(  0.16 %7,116.577,105.16مؤشر بورصة تونس-

)MASI( 1.62 %11,629.9111,441.98مؤشر بورصة املغرب-

•   اإلمارات العربية املتحدة

كشــف اتحــاد مصــارف اإلمــارات عــن نتائــج اســتبيان مؤشــر الثقــة لعــام 

2018 املعــد مــن قبلــه، إذ بّينــت النتائــج أن  74 % مــن املشــاركين فــي 

 بـــ68 % 
ً
االســتبيان ثقتهــم الكبيــرة بالقطــاع املصرفــي فــي اإلمــارات مقارنــة

فــي عــام 2017. 

وأشــار االســتبيان إلــى ارتفــاع فــي مســتوى ثقــة العمــاء بالقطــاع املصرفــي 

الخدمــات  عمــاء  مــن   %  95 أن  إلــى  النتائــج  أشــارت  إذ  اإلمــارات،  فــي 

املصرفيــة لألفــراد يشــعرون بالرضــا عــن املصــرف الــذي يتعاملــون معــه 

مقارنــة بـــ٪93 فــي عــام 2017. 

الرقــم  انخفــاض  أبوظبــي،   - اإلحصــاء  مركــز  أكــد  آخــر  صعيــد  وعلــى 

القيا�ضــي ألســعار ســلة املســتهلك بنســبة 0.8  % خــال األشــهر الثمانيــة 

املنصرمــة مــن عــام 2019 مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن عــام 2018، كمــا 

انخفــض الرقــم القيا�ضــي ألســعار املســتهلك بنســبة 1.2  % خــال شــهر 

آب /أغســطس 2019 علــى أســاس ســنوي. 

ســلة  ألســعار  القيا�ضــي  الرقــم  ارتفــع  فقــد  شــهري  أســاس  علــى  أمــا 

مقارنــة   2019 /أغســطس  آب  شــهر  خــال   %  0.4 بنســبة  املســتهلك 

فــي إمــارة دبــي  2019، وبالنســبة ملعــدل التضخــم  بشــهر تمــوز /يوليــو 

مركــز  عــن  الصــادر  املســتهلك،  ألســعار  العــام  املؤشــر  انخفــض  فقــد 

دبــي لإلحصــاء، بنســبة 2.97 % فــي شــهر آب /أغســطس 2019 مقارنــة 

الســكن  مكــون  أســعار  تراجــع  بتأثيــر   ،2018 عــام  مــن  ذاتهــا  بالفتــرة 

 ،%  6.12 وبنســبة  رئيســية  بصــورة  والوقــود  والغــاز  والكهربــاء  وامليــاه 

والتــي خفضــت التضخــم بمقــدار 2.59 نقطــة، وعلــى الصعيــد الشــهري 

/يوليــو  تمــوز  بشــهر  مقارنــة  املســتهلك  ألســعار  العــام  املؤشــر  ارتفــع 

.%  0.28 بنســبة   2019
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1-  أخبار  اقتصادية

• تركيا

أظهــرت البيانــات الصــادرة عــن معهــد اإلحصــاء التركــي أن معــدل البطالــة 

فــي تركيــا ارتفــع إلــى 13 % فــي الفتــرة املمتــدة مــن أيــار /مايــو إلــى تمــوز /

يوليــو 2019 مــن 12.8 % معــدل البطالــة املســجل خــال الفتــرة املمتــدة 

أن  البيانــات  وكشــفت   ،2019 /يونيــو  حزيــران  إلــى  /أبريــل  نيســان  مــن 

معــدل البطالــة فــي القطــاع غيــر الزراعــي زاد إلــى 15.3 % فــي نفــس الفتــرة 

مــن 15 % فــي الفتــرة مــن نيســان /أبريــل إلــى حزيــران /يونيــو 2019. 

• منطقة اليورو

صــرح مكتــب إحصــاءات االتحــاد األوروبــي )يوروســتات( بــأن التضخــم 

بمنطقــة اليــورو اســتقر فــي آب /أغســطس 2019 عنــد أدنــى مســتوياته 

 تقديراتــه الســابقة. 
ً
فــي حوالــي ثــاث ســنوات، مؤكــدا

وقــال يوروســتات إن التضخــم فــي دول منطقــة اليــورو البالــغ عددهــا 19 

دولــة بلــغ 1 % علــى أســاس ســنوي فــي آب /أغســطس دون تغيــر يذكــر عــن 

قــراءة تمــوز /يوليــو 2019. 

وعلى أســاس شــهري بلغ معدل التضخم 0.1 %، وتم أيضا تأكيد معدل 

األغذيــة  املتقلبــة ألســعار  املكونــات  يســتثني  الــذي  األسا�ضــي،  التضخــم 

فــي آب /أغســطس   % 1.1 غيــر املصنعــة والطاقــة وذلــك عنــد مســتوى 

/يوليــو  تمــوز  فــي  املســّجل  املعــّدل  نفــس  وهــو  ســنوي،  أســاس  علــى 

2019، وجــاء التضخــم األسا�ضــي علــى غيــر العــادة أعلــى مــن الرقــم العــام 

للتضخــم فــي آب /أغســطس ألن أســعار الطاقــة تراجعــت 0.6 % مقارنــة 

بالعــام الســابق، فــي مؤشــر جديــد علــى تباطــؤ اقتصــادي عالمــي. وارتفعــت 

األســعار فــي قطــاع الخدمــات، وهــو األكبــر فــي منطقــة اليــورو، بمــا نســبته 

1.3 % علــى أســاس ســنوي، متســارعة عــن تمــوز /يوليــو عندمــا ارتفعــت 

.% 1.2

• الواليات املتحدة األمريكية

ســجلت  األميركيــة  الحكومــة  أن  الخزانــة  وزارة  نشــرتها  بيانــات  أظهــرت 

 فــي امليزانيــة بلــغ 200 مليــار دوالر أمريكــي فــي آب /أغســطس 2019، 
ً
عجــزا

الســنة  مــن  املنقضيــة   
ً
شــهرا عشــر  األحــد  فــي  العجــز  إجمالــي  ليتخطــى 

املاليــة  الســنة  بــأن   
ً
علمــا أمريكــي،  دوالر  تريليــون  حاجــز   2019 املاليــة 

 .2019 /أكتوبــر  األول  تشــرين  أول  فــي  بــدأت   2019

وقالــت وزارة الخزانــة إن اإلنفــاق الفيدرالــي فــي آب /أغســطس بلــغ 428 

1 % مقارنــة بالشــهر نفســه مــن العــام  مليــار دوالر أمريكــي بانخفــاض 

املا�ضــي، بينمــا بلغــت اإليــرادات 228 مليــار دوالر أمريكــي، بزيــادة 4 % 

 
ً
عــن آب أغســطس 2018، وبلــغ العجــز اإلجمالــي فــي األحــد عشــر شــهرا

أمريكــي  دوالر  تريليــون   1.067 الحاليــة  املاليــة  الســنة  مــن  املنقضيــة 

املاليــة  الســنة  مــن  نفســها  الفتــرة  فــي  أمريكــي  دوالر  مليــار   898 مقابــل 

الســابقة. 

وفــي ســياق آخــر خفــض مجلــس االحتياطــي الفيدرالــي األمريكــي أســعار 

2019  فــي  الفائــدة بمقــدار ربــع نقطــة مئويــة للمــرة الثانيــة خــال عــام 

وبتخفيضهــا  االقتصــادي،  النمــو  دعــم  بهــدف  متوقعــة،  كانــت  خطــوة 

ســعر اإلقــراض القيا�ضــي لليلــة واحــدة إلــى نطــاق بيــن1.75  % و%2.00 

صانعــة  اللجنــة  فــإن  ثاثــة،  ضــد  أصــوات  ســبعة  بأغلبيــة  تصويــت  فــي 

املســتمرة  العامليــة  باملخاطــر  أقــرت  للمجلــس  النقديــة  السياســة 

والصــادرات. الشــركات  اســتثمارات  فــي  و»ضعــف« 

• صندوق النقد الدولي

ذكــر صنــدوق النقــد الدولــي أن الرســوم الجمركيــة التــي فرضتهــا الواليــات 

العالمــي  االقتصــادي  الناتــج  مســتوى  تخفــض  قــد  والصيــن  املتحــدة 

بنســبة 0.8 % في عام 2020، وتثير خســائر إضافية في األعوام القادمة. 

االقتصــاد  حركــة  علــى  تؤثــر  العامليــة  التجاريــة  التوتــرات  بــدأت  وقــد 

العالمــي الــذي يواجــه بالفعــل تحديــات صعبــة، بمــا فــي ذلــك ضعــف فــي 

نشــاط الصناعــات التحويليــة لــم يشــهده منــذ األزمــة املاليــة العامليــة فــي 

.2008-2007

• إيران

أعلــن محافــظ البنــك املركــزي اإليرانــي عــن االرتبــاط املصرفــي بيــن البنوك 

 عن جمعية االتصاالت املالية العاملية 
ً
اإليرانية ونظيرتها الروسية بعيدا

بين البنوك »ســويفت«. 

الرو�ضــي  الرســائل  نظامــي  عبــر  تــم  االرتبــاط  أن  لــه  تصريــح  فــي  وأوضــح 

و‹ســبام‹ التابــع للبنــك املركــزي االيرانــي. حيــث لفــت إلــى انضمــام إيــران 

 إمكانيــة اإلفــادة مــن هــذا النظــام 
ً
لاتحــاد االقتصــادي األورا�ضــي، مؤكــدا

روســيا  )روســيا-  االتحــاد  أعضــاء  دول  بيــن  التجــاري  التبــادل  لتنفيــذ 

البيضــاء - كازاخســتان -أرمينيــا –قرغيزســتان(، حيــث مــن شــان ذلــك أن 

يســهم بتوســيع التبــادل بيــن الجانبيــن.
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2. أسواق األسهم

التغير خال أسبوع20 أيلول/سبتمبر 162019 أيلول/سبتمبر 2019املؤشر

S&p500- USA2,997.962,992.03% 0.20-

Dow Jones- USA27,076.8226,935.07% 0.52-

NASDAQ- USA8,153.548,117.67% 0.44-

FTSE 100- UK7,321.417,344.92% 0.32

CAC 40- France5,602.235,690.78% 1.58

DAX- Germany12,380.3112,468.01% 0.71

FTMIB- Italy21,969.2422,123.25% 0.70

RTSI- Russia1,396.091,377.38% 1.34-

Nikkei 225- Japan22,001.3222,079.09% 0.35

Shanghai Composite )SSEC(- China3,030.753,006.45% 0.80-
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- أسواق املال العاملية
ً
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Global Financial Markets



15

العدد /33/  أيلول / سبتمبر 2019

1. أسعار النفط الخام

التغير خال أسبوع20 أيلول/سبتمبر 162019 أيلول/سبتمبر 2019

-6.36 %69.0264.63سعر خام برنت /$

-7.14 %62.958.41سعر الخام األمريكي /$

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خال أسبوع20 أيلول/سبتمبر 162019 أيلول/سبتمبر 2019

0.83 %1,511.501,524.05أونصة الذهب /$

0.13 %18.02618.05أونصة الفضة /$

3. أسعار العمات الرئيسية

التغير خال أسبوع20 أيلول/سبتمبر 162019 أيلول/سبتمبر 2019

EUR USD1.10021.1018% 0.15

USD JYP108.14107.56% 0.54-
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