
1

العدد /29/  تموز / يوليو 2019

Week l y  Economic  Repor t
Week l y  Economic  Repor t
Week l y  Economic  Repor t

 التقرير
االقتصادي االسبوعي

العدد /26/ 

حزيران / يونيو 2018

العدد /29/

تموز / يوليو 2019



2

فهرس المحتويات

االقتصاد السوري  أواًل- 
1.  سعر صرف الليرة السورية مقابل العمالت الرئيسية )دوالر & يورو(
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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 فــي الســوق املوازيــة، وتراوحــت التــدواالت بيــن 

598 ليــرة ســورية للشــراء ومســتوى 602 ليــرة ســورية للمبيــع مقابــل 

الــدوالر األمريكــي الواحــد؛ وتعــود أســاب هــذا ااالســتقرار بشــكل رئيــس 

إلــى تحســن املنــاخ األمنــي والعســكري فــي منطقــة إدلــب وشــمال ســورية 

بعد االتفاق على هدنة يتبعها تراجع للجماعات املسلحة وفتح الطرق 

الدولية، األمر الذي خفف من حدة الطلب على القطع األجنبي، ومن 

املتوقــع اســتمرار التحســن فــي ســعر صــرف اليــرة الســورية فــي حــال تــم 

تثبيــت الهدنــة وتراجعــت حــدة االندفــاع التركــي العدوانــي تجــاه مناطــق 

الشــمال الســوري. 

أمــا فــي الســوق الرســمية، فقــد اســتقر ســعر صــرف الليــرة الســورية 

مقابــل الــدوالر األمريكــي لــدى املصــارف وشــركات الصرافــة، إذ مــا زال 

 في تثبيت سعر صرف الليرة السورية 
ً
مصرف سورية املركزي مستمرا

مقابل الدوالر األمريكي عند مستوى 436 ليرة سورية للدوالر األمريكي 

الحــواالت  لتســليم  األمريكــي  الــدوالر  شــراء  ســعر  وكذلــك  الواحــد، 

الشــخصية الــواردة مــن الخــارج بالليــرات الســورية عنــد مســتوى 434 

ليــرة ســورية، وســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر األمريكــي 

بموجــب النشــرة الرســمية عنــد مســتوى 438 ليــرة ســورية للمبيــع 435 

ليــرة ســورية للشــراء.
الشكل ) 1 ( سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الليرة السورية

وفيمــا يخــص ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل اليــورو فــي الســوق 

املوازية خال تعامات هذا األسبوع، فقد انخفض سعر صرف الليرة 

الســورية ليرتفــع زوج )اليورو/ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 671 ليــرة 

ســورية فــي نهايــة هــذا األســبوع مقارنــة مــع مســتوى 670 ليــرة ســورية 

 أنــه 
ً
املســجل فــي نهايــة األســبوع الســابق، وبمــا نســبته 0.15 %، علمــا

إلــى مســتوى 676 خــال تعامــات منتصــف األســبوع. بينمــا  وصــل 

تحســنت الليــرة الســورية أمــام اليــورو فــي الســوق الرســمية وبمــا نســبته 

0.76 %، لينخفــض زوج )اليورو/ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 481.80 

ليرة سورية في نهاية هذا األسبوع مقابل مستوى 485.49 ليرة سورية 

فــي نهايــة األســبوع الســابق. 

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية

2. سوق دمشق لألوراق ملالية
أظهــرت النشــرة األســبوعية لجلســات التــداول الصــادرة عــن ســوق 

دمشــق لــألوراق املاليــة عــن األســبوع 7/28-2019/08/01، تســجيل 

 بمقــدار 14.88 
ً
مؤشــر ســوق دمشــق لــألوراق املاليــة )DWX( تراجعــا

نقطــة وبمــا نســبته 0.25 % علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى مســتوى 

مســتوى  مقابــل  األســبوع  هــذا  نهايــة  املســجل  نقطــة   6,025.23

6,040.11 نقطــة املســجل فــي نهايــة األســبوع الســابق، أمــا بالنســبة 

ملؤشــر األســهم القياديــة )DLX(، فقــد تراجــع بمقــدار 9.88 نقطــة وبمــا 

نســبته 0.95 %، لتصل قيمته إلى مســتوى 1,035.31 نقطة املســجلة 

نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 1,045.19 نقطــة املســجلة نهايــة 

الســابق.  األســبوع 

ترافــق ذلــك مــع انخفــاض قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــال 

هــذا األســبوع باملقارنــة مــع مســتواها فــي األســبوع الســابق، بمــا نســبته 

36.04 % لتصــل إلــى 172.3 مليــون ليــرة ســورية مقابــل 269.3 مليــون 

ليــرة ســورية خــال األســبوع الســابق، كمــا انخفــض حجــم التــداول 

وبمعــدل 28.19 % ليصــل إلــى 268,978 ســهم خــال هــذا األســبوع 

 على 297 صفقة، 
ً
مقابل 374,589 سهم في األسبوع السابق، موزعة

وذلــك بعــد اســتبعاد الصفقــات الضخمــة والبالــغ عددهــا 5 صفقــات،
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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%

-3.43بنك البركة21.01بنك سورية والخليج 27.99 %بنك البركة

-2.7بنك سورية الدولي اإلسامي5.27بنك الشام 24.63 %بنك سورية الدولي اإلسامي

-2.62العقيلة للتأمين التكافلي 4.99الشركة األهلية  للنقل21.47 %بنك سورية والخليج 

الشكل)3( تداوالت سوق دمشق لألوراق املالية 

* لم يجر أي عملية تداول على أسهم القطاع الزراعي.
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3. متفرقات  اقتصادية محلية

أكــد وزيــر العــدل فــي عرضــه خــال اجتمــاع مجلــس الــوزراء علــى   •
متابعة ملف القروض املتعثرة وآليات معالجتها عبر الجهات القضائية 

املختصــة بمــا يرســخ مبــدأ ســيادة القانــون وتحصيــل القــروض عــن 

 أن قيمــة املبالــغ املحصلــة مــن هــذه القــروض 
ً
طريــق القضــاء، موضحــا

بلغت نحو 182 مليار ليرة سورية، وبين أن هناك آلية ملعالجة معوقات 

تحصيــل القــروض املتعثــرة وفقــا للقانــون، وبالتعــاون بيــن القضــاء 

 وجــوب اســترداد أمــوال املصــارف 
ً
واملصــارف والجهــات العامــة، مؤكــدا

ألنهــا أمــوال الدولــة واملواطنيــن.

• كشــف مديــر عــام مصــرف التســليف الشــعبي عــن منــح 22.7 ألــف 
قــرض بقيمــة 12.5 مليــار ليــرة ســورية خــال النصــف األول مــن العــام 

الجــاري 2019 بزيــادة 6.7 ألــف قــرض عــن الفتــرة نفســها مــن العــام 

املا�ضــي، إذ بلــغ عــدد القــروض حينهــا 16 ألــف قــرض بقيمــة 7 مليــارات 

ليــرة ســورية.

صــرح مديــر عــام املؤسســة العامــة الســورية للتأميــن عــن وصــول   •
إجمالــي عــدد عقــود التأميــن الهند�ضــي إلــى 1,311 عقــد، خــال النصــف 

األول مــن هــذا العــام 2019، وذلــك العــدد مــن العقــود يمثــل حجــم 

املشاريع املضمونة والبالغة قيمتها 100 مليار ليرة سورية، وقد احتلت 

 بـ 239 
ً
، والاذقية ثانيا

ً
مدينة دمشق وريفها املرتبة األولى بـ 367 عقدا

، تلتهــا حمــص بـــ 190 وطرطــوس 155 وبعدهــا 
ً
 بـــ 196 عقــدا

ً
وحلــب ثالثــا

 
ً
حمــاة 75، فالســويداء 57 ودرعــا 19 وتدمــر بعقــد واحــد فقــط، الفتــا

إلــى اختــاف قيمــة وهــدف كل عقــد بحســب املشــروع املؤّمــن عليــه، 

 بــأن شــروط عقــود التأميــن املعمــول بهــا فــي املؤسســة هــي شــروط 
ً
منوهــا

دوليــة وبأســعار تأميــن مرنــة، يرتبــط فيهــا قــرار القبــول بمصلحة مشــتركة 

ألطــراف التعاقــد وبمــا يضمــن حمايــة حقــوق جميــع األطــراف.

• أقــر مجلــس الــوزراء حزمــة مــن الخطــوات لانتقــال باملؤسســة العامــة 
للتجــارة الخارجيــة إلــى مرحلــة جديــدة مــن العمــل تتناســب مــع تنامــي 

دورهــا التجــاري، باعتبارهــا حجــر الزاويــة فــي توريــد احتياجــات ســورية 

مــن املــواد الغذائيــة واألدويــة. 

وتضمنــت الخطــوات توســيع دائرتــي االســتيراد والتصديــر وبنــاء عمــل 

مشــترك مــع املؤسســة الســورية للتجــارة لتعزيــز األمــن الغذائــي فــي ظــل 

الشــعب  علــى  املفروضــة  االقتصاديــة  والعقوبــات  الحــرب  متغيــرات 

الســوري. 

 بقيمــة 50 مليــار ليــرة 
ً
هــذا وقــد تمــت املوافقــة علــى منــح املؤسســة قرضــا

سورية، للتوسع بعملية االستيراد، وطلب منها تفعيل تصدير املنتجات 

املحلية بخاصة اإلســمنت واألدوية واملنتجات الحرفية والشــعير ومواد 

البورســان في ظل الدعم املمنوح للمؤسســة في هذا املجال.

أكــد مديــر عــام املصــرف الصناعــي أن املصــرف حقــق نتائــج عمــل   •
جيــدة تــدل علــى تطــور أدائــه املصرفــي والســيما بعــد بــدء عــودة النشــاط 

 فــي بعــض جبهــات العمــل، فعلــى صعيــد الودائــع 
ً
االقتصــادي تدريجيــا

الدائنــة، ســجل 45,754 وديعــة بمبلــغ 59.860 مليــار ليــرة ســورية، 

جاءت في مقدمتها ودائع مؤسسات القطاع العام بمبلغ 26.590  مليار 

ليــرة ســورية حيــث بلــغ عددهــا 267 وديعــة. 

 
ً
أمــا فيمــا يتعلــق بودائــع القطــاع الخــاص والحرفــي فقــد ســجلت تطــورا

 فقــد ســجلت ودائــع الخــاص 22.9 مليــار ليــرة ســورية، فــي حيــن لــم 
ً
الفتــا

تتجــاوز ودائــع القطاعيــن التعاونــي واملشــترك 283 مليــون ليــرة ســورية، 

، حيــث ســجل إجمالــي 
ً
 ملحوظــا

ً
كمــا شــهدت توظيفــات املصــرف تطــورا

حجــم التوظيفــات 5.466 مليــار ليــرة ســورية.
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تطور بعض أسعار السلع األساسية 	.4  

التغير خال األسبوع01 آب/أغسطس 272019 تموز/يوليو 2019السلعة

0.0  %425,000425,000الحديد طن /ليرة سورية

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

0.0 %23,50023,500الذهب غرام- عيار 21 /ليرة سورية

0.0 %215215السكر كغ / ليرة سورية*

0.0 %575575رز إسباني كغ / ليرة سورية*

0.0 %400400رز كبسة السورية للتجارة  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 /29/  تموز / يوليو 2019

1-  أخبار  اقتصادية
• الجزائر

انخفــض معــدل التضخــم الســنوي إلــى 3.1 % خــال شــهر  حزيــران /

 النخفــاض أســعار بعــض 
ً
يونيــو، مــن 3.6 % فــي الشــهر الســابق، نظــرا

والدواجــن  الخضــروات  أســعار  انخفضــت  حيــث  الغذائيــة،  الســلع 

واألســماك بنســبة  %9.5 و5.5 % و1.1 % علــى الترتيــب، لكــن تكلفــة 

الفاكهة زادت 0.6 %، أما على أساس شهري، فقد ارتفع مؤشر أسعار 

املستهلكين بمعدل 0.3 % في الشهر نفسه، بحسب البيانات املنشورة 

عــن الديــوان الوطنــي لإلحصائيــات. 

• فلسطين

 مقــداره 0.95 % 
ً
ســجل الرقــم القيا�ضــي العــام ألســعار املنتــج انخفاضــا

خــال شــهر حزيــران /يونيــو 2019 مقارنــة مــع شــهر أيــار /مايــو 2019، إذ 

بلــغ الرقــم القيا�ضــي العــام 98.54 خــال شــهر حزيــران 2019 مقارنــة 

بـــ 99.49 خــال شــهر أيــار /مايــو 2019 )ســنة األســاس 2018 = 100(، 

وســجل الرقــم القيا�ضــي ألســعار املنتــج للســلع املصــدرة مــن اإلنتــاج 

 مقــداره 1.46 %، حيــث بلــغ الرقــم القيا�ضــي ألســعار 
ً
املحلــي انخفاضــا

املنتــج للســلع املصــدرة مــن اإلنتــاج املحلــي 98.34 خــال شــهر حزيــران /

يونيــو 2019 مقارنــة بـــ 99.80 خــال شــهر أيــار /مايــو 2019، كمــا ســجل 

 مــن اإلنتــاج 
ً
الرقــم القيا�ضــي ألســعار املنتــج للســلع املســتهلكة محليــا

 مقــداره 0.89 %، حيــث بلــغ الرقــم القيا�ضــي ألســعار 
ً
املحلــي انخفاضــا

 98.57 خال شهر حزيران /يونيو 2019 
ً
املنتج للسلع املستهلكة محليا

مقارنــة بـــ 99.45 خــال شــهر أيــار /مايــو 2019.

• مصر

كشــفت بيانــات صــادرة عــن هيئــة الرقابــة علــى الصــادرات والــواردات، 

أن صادرات مصر غير البترولية سجلت 12.7 مليار دوالر أمريكي خال 

النصــف األول مــن عــام 2019، فيمــا بلغــت صــادرات مصــر فــى شــهر 

 فــي قيمــة 
ً
حزيــران /يونيــو فقــط 1.9 مليــار دوالر أمريكــي، لتســجل ارتفاعــا

صــادرات مصــر غيــر البتروليــة خــال هــذا الشــهر بمــا نســبته 5 % علــى 

أساس سنوي، إذ سجلت ما قيمته 1.8 مليار دوالر أمريكي خال نفس 

الشهر من العام املا�ضي، وجاء في مقدمة مجموعات الدول املستقبلة 

للصــادرات املصريــة غيــر البتروليــة مجموعــة دول االتحــاد األوروبــي 

بقيمــة قدرهــا 636 مليــون دوالر أمريكــي، يليهــا مجموعــة دول جامعــة 

الــدول العربيــة بقيمــة 614 مليــون دوالر أمريكــي، ثــم باقــي دول العالــم 

بقيمــة 319 مليــون دوالر أمريكــي، ويليهــا الواليــات املتحــدة األمريكيــة 

بقيمــة 230 مليــون دوالر أمريكــي، ثــم مجموعــة دول أفريقيــا بــدون 

الــدول العربيــة بقيمــة 106 مليــون دوالر أمريكــي.

• املغرب

توقعــت املندوبيــة الســامية للتخطيــط أن يرتفــع معــدل نمــو االقتصــاد 

املغربــي إلــى مســتوى 3.4 % فــي 2020، وذلــك بعــد أن هبــط إلــى 2.7 % 

فــي 2019، نتيجــة وقــع الجفــاف علــى املحاصيــل الزراعيــة، وأشــارت 

مندوبيــة التخطيــط إلــى أن هــذه الزيــادة فــي النمــو ســترتكز باألســاس 

علــى نمــو الطلــب الداخلــي، الــذي سيســتفيد فــي عــام 2020 مــن تحســن 

اســتهاك األســر نتيجــة تنفيــذ الجــزء الثانــي مــن الزيــادات فــي األجــور، 

فــي إطــار نتائــج الحــوار االجتماعــي وترقــب محصــول متوســط للحبــوب 

واســتمرار تعزيــز أنشــطة الزراعــات األخــرى وأنشــطة تربيــة املوا�ضــي 

خال موســم 2019 - 2020، إضافة إلى التعزيز املرتقب لاســتثمارات 

الكبــرى فــي البنيــة التحتيــة واملشــاريع الصناعيــة فــي إطــار االســتراتيجيات 

القطاعيــة. 

ميزانيتهــا  إطــار  فــي  للتخطيــط،  الســامية  املندوبيــة  وتوقعــت  هــذا 

 
ً
االستشرافية لسنة 2020، أن يعرف الطلب الداخلي للمغرب ارتفاعا

بنسبة 3.2 % في 2020 عوض 2.8 % في 2019، كما توقعت أن ترتفع 

مســاهمته فــي معــدل النمــو االقتصــادي إلــى 3.5 % فــي 2020 عــوض 

2.9% فــي عــام 2019.

أمــا بخصــوص الطلــب الخارجــي، فتتوقــع املندوبيــة الســامية للتخطيــط 

أن تكــون مســاهمته فــي النمــو االقتصــادي للمغــرب خــال ســنة 2020 

الصــادرات  بيــن  الهــوة  نتيجــة  -1 %، وذلــك  بنحــو  ســلبية، وقّدرتهــا 

األوائــل  التجارييــن  الشــركاء  اقتصاديــات  تعافــي  وبــطء  والــواردات 

للمغــرب، وبخاصــة االتحــاد األوروبــي. 

وأشــارت بهــذا الصــدد إلــى أنهــا تتوقــع نمــو الصــادرات املغربيــة بنســبة 

8.1% عوض 7.2 % عام 2019، مستفيدة من النمو املرتقب لصادرات 

صناعة السيارات واألنشطة املصدرة التقليدية للمغرب، كما توقعت 

 بمعــدل 6.7% فــي 2020، 
ً
أن تســجل الــواردات املغربيــة بدورهــا ارتفاعــا

عــوض 6.5 % فــي 2019. 
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع 7/28 - 2019/08/2

التغير خال األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 1.91 %2,846.072,900.39مؤشر سوق دبي

)EGX30( 0.49 %13,460.0013,525.93مؤشر بورصة مصر

)KWSE( 0.11 %6,746.346,753.55مؤشر سوق الكويت

)ADI( 2.21 %5,348.505,230.22مؤشر أبوظبي-

)PLE( 0.96 %525.94531.01مؤشر القدس

)TASI(  2.18 %8,859.328,666.39املؤشر العام السعودي-

)AMGNRLX(  0.39 %1,877.501,870.11املؤشر العام األردني-

)TUNINDEX(  0.09 %7,164.337,170.47مؤشر بورصة تونس

)MASI( 0.32 %11,574.2311,611.55مؤشر بورصة املغرب

وتوقعت املندوبية السامية للتخطيط ارتفاع مستوى التضخم بشكل 

طفيــف ليصــل إلــى 1 % ســنة 2020، عــوض 0.8  % فــي عــام 2019. كمــا 

 إلى مستوى 9.9% في 2020، 
ً
توقعت أن يسجل معدل البطالة تراجعا

بعد ارتفاع إلى 10 % في 2019.

• السعودية

رفعــت البنــوك الســعودية حيازتهــا مــن الســندات الحكوميــة وشــبه 

الحكوميــة بمقــدار 2.4 مليــار ريــال خــال شــهر حزيــران /يونيــو 2019 

فقــط، ودعمــت هــذه الزيــادة فــي شــراء الســندات الحكوميــة، رصيــد 

مطلوبــات البنــوك علــى القطــاع العــام، الــذي تجــاوزت قيمتــه للمــرة 

األولــى عتبــة الـــ 400 مليــار ريــال، بمــا يعكــس اســتفادة املصــارف مــن 

 
ً
 أساســيا

ً
سياســة إصــدار الســندات الحكوميــة التــي باتــت تشــكل مكونــا

مــن اســتثمارات البنــوك الســعودية. 

وبحســب اإلحصــاءات الشــهرية الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العربــي 

الســعودي ›ســاما‹ ارتفعــت حيــازة البنــوك فــي الســعودية ملثــل هــذا النــوع 

مــن الســندات الحكوميــة وشــبه الحكوميــة مــن 349.2 مليــار ريــال نهايــة 

أيار /مايو 2019 إلى 351.6 مليار ريال نهاية حزيران /يونيو  2019، وبلغ 

إجمالــي مطلوبــات املصــارف علــى القطــاع العــام فــي الســعودية 400.4 

مليــار ريــال فــي نهايــة النصــف األول مــن العــام الحالــي.

 قــدره 33.5 مليــار 
ً
وعلــى صعيــد آخــر ســجلت ميزانيــة الســعودية عجــزا

ريــال فــي الربــع الثانــي مــن العــام الحالــي، بعدمــا أعلنــت عــن فائــض فــي 

فــي ســنوات، وحققــت اململكــة  لهــا  الثاثــة األولــى كان األول  األشــهر 

إيــرادات نفطيــة قدرهــا 174.9 مليــار ريــال فــي الربــع الثانــي، بانخفــاض 

5% عن الفترة ذاتها قبل عام، بينما بلغت إيراداتها غير النفطية 85.8 

مليــار ريــال بانخفــاض 4 % علــى أســاس ســنوي. 

 بلغ 5.68 مليار 
ً
وفي النصف األول من العام، سجلت السعودية عجزا

ريــال، وفقــا لبيانــات نشــرتها وزارة املاليــة الســعودية، أمــا علــى جانــب 

اإلنفــاق فقــد أظهــرت البيانــات أن إنفــاق الســعودية ارتفــع 5 % ليصــل 

إلــى 294.2 مليــار ريــال فــي الربــع الثانــي، مقارنــة مــع الفتــرة املماثلــة مــن 

العــام املا�ضــي، وزاد اإلنفــاق 6 % علــى أســاس ســنوي فــي النصــف األول 

 بشكل كبير مع هدف امليزانية زيادة اإلنفاق 7 % في 
ً
من العام، متوافقا

2019 لتحفيــز النمــو االقتصــادي.
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العدد /29/  تموز / يوليو 2019

- االقتصاد العاملي 
ً
ثالثا

World Economy
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1-  أخبار  اقتصادية

• بريطانيا

تباطــأ نمــو اقتــراض املســتهلكين فــي اململكــة املتحــدة إلــى أدنــى مســتوى فــي 

نحــو 5 ســنوات خــال الشــهر املا�ضــي علــى أســاس ســنوي، إذ أظهــرت 

بيانــات صــادرة عــن بنــك إنجلتــرا أن اقتــراض املســتهلكين نمــا بوتيــرة 

سنوية 5.5 % خال شهر حزيران /يونيو 2019 مقابل 5.7 % املسجلة 

فــي شــهر أيــار /مايــو الســابق لــه.

وبلغــت الكميــة اإلضافيــة املقترضــة مــن قبــل املســتهلكين لشــراء الســلع 

والخدمــات مليــار جنيــه إســترليني خــال شــهر حزيــران /يونيــو مقابــل 0.9 

مليــار إســترليني بالشــهر الســابق لــه.

فــي  للقــروض األخــرى واملقدمــات زادت  وبالنســبة لصافــي االقتــراض 

حزيــران /يونيــو إلــى 0.8 مليــار جنيــه إســترليني، وهــو أعلــى مســتوى منــذ 

أبريل/نيســان املا�ضــي فيمــا بلــغ إقــراض بطاقــات االئتمــان 0.3 مليــار 

إســترليني.

 التــي تنتهــي فــي حزيــران /يونيــو 2019، فــإن 
ً
وفــي اإلثنــى عشــرة شــهرا

 
ً
متوســط صافــي اقتــراض املســتهلكين بلــغ مليــار جنيــه إســترليني شــهريا

مقابــل 1.5 مليــار إســترليني فــي العــام املنتهــي فــي حزيــران /يونيــو 2018.

• تركيا

أظهــرت بيانــات معهــد اإلحصــاء التركــي أن عجــز التجــارة الخارجية للباد 

انخفض بنسبة 42.5 % على أساس سنوي خال شهر حزيران /يونيو 

2019 ليصــل إلــى 3.18 مليــار دوالر أمريكــي، إذ انخفضــت الصــادرات 

بنســبة 14.3 % بينمــا انخفضــت الــواردات بنســبة 22.7 % مقارنــة 

البيانــات املســجلة خــال شــهر حزيــران /يونيــو 2018.

• الواليات املتحدة األمريكية

تباطأ النمو االقتصادي األمريكي بوتيرة أقل من املتوقع في الربع الثاني 

مــن العــام، حيــث قلــص ارتفــاع إنفــاق املســتهلكين أثــر بعــض االنخفــاض 

الناتــج عــن هبــوط الصــادرات وتراجــع وتيــرة تكويــن املخزونــات، ممــا قــد 

يســاهم فــي تخفيــف مخــاوف بشــأن متانــة االقتصــاد األمريكــي. 

هذا وتشير البيانات إلى أن الناتج املحلي اإلجمالي زاد بمعدل 2.1 % على 

أســاس ســنوي فــي الربــع الثانــي مــن العــام 2019، مقابــل نمــو االقتصــاد 

األمريكي بدون التعديل بما نسبته 3.1 % في الربع األول 2019.

وفــي ســياق آخــر، خفــض مجلــس االحتياطــي االتحــادي أســعار الفائــدة 

 إلــى بواعــث قلــق بشــأن االقتصــاد 
ً
للمــرة األولــى منــذ عــام 2008، مشــيرا

العالمــي وتضخــم ضعيــف فــي الواليــات املتحــدة، إذ تــم تخفيــض ســعر 

الفائــدة القيا�ضــي لإلقــراض لليلــة واحــدة بمقــدار ربــع نقطــة مئويــة إلــى 

نطــاق مــن 2.00 % إلــى 2.25 %. 

وعلى صعيد آخر ارتفع إنفاق املستهلكين واألسعار فى الواليات املتحدة 

بشــكل متوســط فــى حزيــران /يونيــو 2019، بمــا نســبته 0.3 % علــى 

أســاس شــهري، كمــا أظهــرت البيانــات زيــادة إنفــاق املســتهلكين بنســبة 

4.3 % علــى أســاس ســنوي.

• منطقة اليورو 

كشــفت بيانــات مكتــب اإلحصــاءات األوروبــي )يوروســتات( أن النمــو 

االقتصــادي فــي منطقــة اليــورو تراجــع للنصــف خــال الفتــرة بيــن نيســان 

 فــي تمــوز /
ً
/أبريــل وحزيــران /يونيــو 2019، بينمــا تباطــأ التضخــم كثيــرا

 ،
ً
يوليــو 2019، رغــم انخفــاض البطالــة إلــى أدنــى مســتوى فــي 11 عامــا

إذ أظهــرت تقديــرات املكتــب )يوروســتات( األوليــة لنمــو الناتــج املحلــي 

اإلجمالــي فــي الــدول 19 بمنطقــة اليــورو أن االقتصــاد نمــا بنســبة 0.2 % 

 مــن 0.4 % فــي الربــع األول 2019، وبذلــك، 
ً
علــى أســاس ربعــي انخفاضــا

عــاد النمــو فــي منطقــة اليــورو إلــى املعــدالت الضعيفــة التــي ســجلها فــي 

الربعين الثالث والرابع من العام 2018. أما على أساس سنوي، سجل 

 من %1.2 
ً
نمو الناتج املحلي اإلجمالي في منطقة اليورو 1.1 %، متباطئا

فــي الربــع األول مــن عــام 2019. 

هــذا وقــد انعكــس تباطــؤ النمــو فــي تراجــع نمــو أســعار املســتهلكين، إذ 

أظهــرت التقديــرات األوليــة ليوروســتات وصــول معــدل التضخــم علــى 

 مــن 1.3 % فــي 
ً
أســاس ســنوي فــي تمــوز /يوليــو إلــى 1.1 % انخفاضــا

حزيران /يونيو 2019، وانخفض  معدل التضخم األسا�ضــي إلى 1.1 % 

أيضــا فــي تمــوز /يوليــو مــن 1.3 % فــي حزيــران /يونيــو 2019.

يأتــي تباطــؤ نمــو األســعار علــى الرغــم مــن وصــول معــدل البطالــة فــي 

 عند مستوى 7.5 % من القوة 
ً
منطقة اليورو ألدنى مستوى في 11 عاما

العاملــة فــي حزيــران /يونيــو 2019.
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العدد /29/  تموز / يوليو 2019

2. أسواق األسهم

التغير خال أسبوع02 أب/أغسطس 292019 تموز/يوليو 2019املؤشر

S&p500-	USA3,020.972,932.05% 2.94-

Dow Jones- USA27,221.3526,485.01% 2.71-

NASDAQ- USA8,293.338,004.07% 3.49-

FTSE	100-	UK7,686.617,407.06% 3.64-

CAC	40-	France5,601.105,359.00% 4.32-

DAX- Germany12,417.4711,872.44% 4.39-

FTMIB- Italy21,709.3021,046.86% 3.05-

RTSI- Russia1,353.611,293.19% 4.46-

Nikkei	225-	Japan21,616.8021,087.16% 2.45-

Shanghai	Composite	)SSEC(-	China2,941.012,867.84% 2.49-
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- أسواق املال العاملية
ً
 رابعا

Global Financial Markets
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العدد /29/  تموز / يوليو 2019

1. أسعار النفط الخام

التغير خال أسبوع02 أب/أغسطس 292019 تموز/يوليو 2019

-2.86 %63.7161.89سعر خام برنت /$

-2.13 %56.8755.66سعر الخام األمريكي /$

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خال أسبوع02 أب/أغسطس 292019 تموز/يوليو 2019

1.69 %1,433.301,457.50أونصة الذهب /$

-1.03 %16.4416.27أونصة الفضة /$

3. أسعار العمات الرئيسية

التغير خال أسبوع02 أب/أغسطس 292019 تموز/يوليو 2019

EUR USD1.11441.1109% 0.31-

USD JYP108.78106.59% 2.01-
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