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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(

 
ً
الــدوالر  األمريكــي تحســنا الســورية مقابــل  الليــرة  شــهد ســعر صــرف 

 خــال تعامــات هــذا األســبوع، حيــث 
ً
 وبوتيــرة متســارعة نســبيا

ً
ملحوظــا

ليــرة   625 مســتوى  بيــن  للمبيــع  الســورية  الليــرة  صــرف  ســعر  تــراوح 

الواحــد  األمريكــي  الــدوالر  ليــرة ســورية مقابــل   630 ســورية ومســتوى 

األســبوع. هــذا  تعامــات  خــال 

ويكمن السبب الرئيس وراء هذا التراجع إلى اتخاذ السلطات النقدية 

جملــة مــن اإلجــراءات لدعــم ســعر صــرف الليــرة، وخاصــة بــدء صنــدوق 

دعــم الليــرة والــذي تقــرر إنشــاؤه علــى خلفيــة مبــادرة قطــاع األعمــال 

بســوق  بالتدخــل  املركــزي  ســورية  مصــرف  مــع  وبالتنســيق  الســوري 

الصــرف، األمــر الــذي مــن املتوقــع أن يكــون لــه تأثيــر إيجابــي وكبيــر علــى 

 
ً
الســوق ســلبا تأثــر  مــن  بالرغــم  الســورية، وذلــك  الليــرة  ســعر صــرف 

بالعــدوان التركــي علــى األرا�ضــي فــي الشــمال الســوري، وحالــة الهلــع التــي 

أحاطــت بالســوق جــراء ذلــك، األمــر الــذي زاد مــن الطلــب علــى الــدوالر  

األمريكــي فــي املناطــق الشــمالية الشــرقية مــن ســورية، ومــن املتوقــع ان 

 وبشــكل تدريجــي فــي حــال اســتمرار العمــل 
ً
 مســتمرا

ً
تشــهد الليــرة تحســنا

بهــذا الصنــدوق.

الســورية  الليــرة  صــرف  ســعر  اســتقر  فقــد  الرســمية  الســوق  فــي  أمــا 

مقابــل الــدوالر األمريكــي لــدى املصــارف وشــركات الصرافــة، حيــث مــا 

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 

مســتوى  إلــى  ســورية(  )اليورو/ليــرة  زوج  ارتفــع  حيــث  الســورية  الليــرة 

725 ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا األســبوع مقارنــة مــع مســتوى 701  ليــرة 

ســورية املســجل فــي نهايــة األســبوع الســابق، وبمــا نســبته 3.42 %. كمــا 

تراجعــت الليــرة الســورية أمــام اليــورو فــي الســوق الرســمية وبمــا نســبته 

0.29 %، ليرتفــع زوج )اليورو/ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 479.06 ليــرة 

ســورية فــي نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 477.66 ليــرة ســورية فــي 

نهايــة األســبوع الســابق. 

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية

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

والتــي   ،2019/10/10-06 األســبوع  عــن  املاليــة  لــألوراق  دمشــق 

اقتصــرت علــى أربــع جلســات نتيجــة إغــاق الســوق يــوم األحــد بســبب 

تســجيل  التحريريــة،  تشــرين  حــرب  ذكــرى  بمناســبة  رســمية  عطلــة 

بمقــدار   
ً
انخفاضــا  )DWX( املاليــة  لــألوراق  دمشــق  ســوق  مؤشــر 

86.23 نقطــة وبمــا نســبته 1.54 % علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى 

مســتوى 5,531.13 نقطــة املســجل نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 

الســابق.  األســبوع  نهايــة  فــي  املســجل  نقطــة   5,617.36

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

16.74 نقطــة وبمــا نســبته 1.87 % لتصــل قيمتــه إلــى مســتوى 876.69 

نقطــة   893.43 مقابــل مســتوى  األســبوع  هــذا  نهايــة  املســجلة  نقطــة 

التــداوالت  قيمــة  انخفضــت  وقــد  الســابق،  األســبوع  نهايــة  املســجلة 

فــي  مــع مســتواها  باملقارنــة  األســبوع  هــذا  خــال  املســجلة  األســبوعية 

األســبوع الســابق، بمــا نســبته 9.63 % لتصــل إلــى حوالــي 78.7 مليــون 

ليــرة ســورية مقابــل 87.0 مليــون ليــرة ســورية خــال األســبوع الســابق، 

كمــا انخفــض حجــم التــداول وبمعــدل 20.70 % ليصــل إلــى 128,953 

ســهم خــال هــذا األســبوع مقابــل 162,608 ســهم فــي األســبوع الســابق، 

 علــى 206 صفقــة،
ً
موزعــة



5

العدد /36/  تشرين األول/أكتوبر 2019
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%

-7.43بنك سورية الدولي اإلسامي...... 36.79بنك سورية الدولي اإلسامي

-5.73بنك سورية والخليج ...... 25.11بنك البركة

-5.19بنك البركة...... 0.24بنك الشام 

الشكل)3( تداوالت سوق دمشق لألوراق املالية 

* لم يجر أي عملية تداول على أسهم القطاع الزراعي.
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3. متفرقات  اقتصادية محلية
يــوم  الثانــي  فــي اجتماعهــا  ناقشــت لجنــة تنفيــذ السياســة النقديــة   •
املركــزي؛  ســورية  مصــرف  حاكــم  برئاســة    2019/10/07 فــي  االثنيــن 

أســعار  تعديــل  أهمهــا  ومــن  أعمالهــا،  جــدول  علــى  املدرجــة  املواضيــع 

الفائــدة التــي تدفعهــا املصــارف علــى الودائــع بالليــرة الســورية وحســابات 

شــهادات االســتثمار بالليــرة الســورية وودائــع التوفيــر، وتعديــل أســعار 

الفائــدة التــي تدفعهــا املصــارف املســموح لهــا قبــول الودائــع بالعمــات 

الــذي  األمــر  باليــورو،  أو  األمريكــي  بالــدوالر  الودائــع  علــى  األجنبيــة 

سيســهم فــي جــذب اإليداعــات ورؤوس األمــوال مــن الخــارج وتوظيفهــا 

لــدى املصــارف الســورية، حيــث أوصــت اللجنــة بضــرورة رفــع أســعار 

هــذه  وعــرض  األجنبــي  والقطــع  الســورية  بالليــرة  الودائــع  علــى  الفائــدة 

املواضيــع علــى مجلــس النقــد والتســليف التخــاذ القــرارات املناســبة، 

إلــى ضــرورة متابعــة مصــرف ســورية املركــزي ألي  كمــا أشــارت اللجنــة 

املصــارف  لــدى  اإليــداع  بعمليــات  تتعلــق  املودعيــن  قبــل  مــن  شــكوى 

الســورية.

• كشــف رئيــس مجلــس األعمــال الســوري األرمينــي عــن جهــود يبذلهــا 
ســورية  بيــن  التعــاون  ومجــاالت  التجاريــة  املبــادالت  لتطويــر  املجلــس 

وأرمينيــا، والتــي يمكــن االرتقــاء بهــا إلــى أفــق واســعة وواعــدة فــي املدييــن 

الحــرب  جــراء  الجائــر  الخارجــي  الحصــار  ظــل  وفــي  والبعيــد،  املتوســط 

الظاملــة التــي تعيشــها البــاد. وبيــن أنــه اســتعرض خــال اجتماعــه برئيــس 

الســوري  التعــاون  ســبل  األرمينيــة،  والصناعــة  التجــارة  غــرف  اتحــاد 

األرمينــي علــى صعيــد تبــادل الخبــرات وإنشــاء مشــاريع مشــتركة، وذلــك فــي 

مجاالت الصناعة والتكنولوجيا والزراعة والتبادل التجاري واستعداد 

وجهوزيــة ســورية لتصديــر مــواد ومنتجــات تشــتهر بهــا إلــى أرمينيــا.

للحبــوب  الســورية  للمؤسســة  املقــدر  التموينــي  العجــز  انخفــض   •
 بشــكل أولــي، وذلــك نتيجــة عمليــة دمــج 

ً
بمقــدار مليــار ليــرة ســورية تقريبــا

القطــاع بمؤسســاته الثــاث وهــي )الحبــوب والصوامــع واملطاحــن( ضمــن 

مؤسســة واحــدة وهــي الســورية للحبــوب.

الــوزراء توســيع دائــرة عمــل مؤسســة التجــارة  بعــد أن أقــر مجلــس   •
مــع  يتناســب  بمــا  وتطويــره  والتصديــر  االســتيراد  مجالــي  فــي  الخارجيــة 

ســورية  ليــرة  مليــار   50 بقيمــة   
ً
قرضــا ومنحهــا  التجــاري  دورهــا  تنامــي 

التدخــل  عمليــة  فــي  دورهــا  تقويــة  بهــدف  االســتيراد  بعمليــة  للتوســع 

األساســية  والســلع  املــواد  مــن  الســوق  احتياجــات  لتأميــن  اإليجابــي 

معهــا.  مشــترك  عمــل  وبنــاء  للتجــارة  الســورية  لصالــح 

التوجهــات  بتنفيــذ  الخارجيــة  التجــارة  مؤسســة  باشــرت  وقــد  هــذا 

املــواد  مــن  للتجــارة  الســورية  احتياجــات  توريــد  لجهــة  الحكوميــة 

الســكر  مــادة  لتوريــد  عقــد  أول  عــن   
ً
مؤخــرا أعلنــت  حيــث  األساســية 

40 ألــف طــن ســتورد  تــورد علــى دفعتيــن األولــى  80 ألــف طــن  والبالــغ 

 
ً
أيضــا طــن  ألــف   40 الثانيــة  والدفعــة  التعاقــد  مــن   

ً
يومــا  60 خــال 

األولــى. الشــحنة  توريــد  مــن   
ً
يومــا  180 خــال  ســتورد 

كافــة  انتهــاء  عــن  الزراعــة  وزارة  فــي  البيطــري  الــدواء  مديــر  كشــف   •
الــدواء  تصديــر  لجهــة  العــراق  مــع  االتفاقيــة  لتوقيــع  الفنيــة  املراحــل 

علــى  العراقــي  الجانــب  وافــق  حيــث  العــراق  إلــى  ســورية  مــن  البيطــري 

شــروطنا اإلجرائيــة التــي تنــص علــى اعتبــار الــدواء البيطــري الســوري 

فــي ســورية. أنــه  لــو  العــراق كمــا  فــي  مرخــص 

• وافقــت لجنــة الخدمــات والبنــى التحتيــة فــي رئاســة مجلــس الــوزراء 
علــى مشــروع جديــد يتضمــن إعفــاء مالكــي العقــارات املتضــررة بفعــل 

اإلرهــاب مــن رســوم رخــص البنــاء عنــد قيامهــم بترميــم عقاراتهــم بشــكل 

كلــي أو جزئــي، واملقتــرح أن يكــون اإلعفــاء ملــدة عــام.

اللجنــة  توصيــات  مــن  عــدد  علــى  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  وافــق   •
األقطــان  وتســويق  لحلــج  العامــة  املؤسســة  منــح  منهــا  االقتصاديــة، 

 يزيــد علــى 48 مليــار ليــرة ســو يــة لشــراء األقطــان املحبوبــة 
ً
 ماليــا

ً
قرضــا

ملوســم 2019-2020 مــن الفاحيــن، وذلــك الســتمرار دعــم وزراعــة هــذا 

وفــق  التعاونــي  الزراعــي  املصــرف  طريــق  عــن  االســتراتيجي  املحصــول 

 فــي منــح القــروض، علــى أن يتــم ســحب 
ً
ذات اآلليــة املعمــول بهــا مؤخــرا

الشــراء. لتطــور عمليــات   
ً
تبعــا دفعــات  علــى  القــرض 

 بتجهيــز حملــة 
ً
• أكــد رئيــس غرفــة تجــارة حلــب أن الغرفــة تقــوم حاليــا

إعاميــة مــن أجــل تشــجيع الوســط التجــاري فــي مدينــة حلــب علــى دعــم 

الليــرة واملشــاركة فــي املبــادرة التــي أطلقهــا قطــاع األعمــال علــى مســتوى 

الــدوالر ومنــع تذبذبــه  فــي تخفيــض ســعر  مــن أجــل املســاهمة  ســورية 

وتقويــة الليــرة الســورية.

إنتاجيــة  بطاقــة  توينــان  غــاز  معمــل  بتشــغيل  النفــط  وزارة  قامــت   •
 ووضــع بئــر ديــر عطيــة 2 للغــاز 

ً
3.2 ماييــن متــر مكعــب مــن الغــاز يوميــا

الغــاز  مــن  مكعــب  متــر  ألــف    600 قاربــت  إنتاجيــة  بطاقــة  بالخدمــة 

والنقــل  الكهربــاء  علــى قطاعــات  واضــح  بشــكل  انعكــس  وهــذا   ،
ً
يوميــا

اإلنتــاج  فــإن  للغــاز  الســورية  الشــركة  بيانــات  وبحســب  والصناعــة، 

اليومــي املحقــق مــن الغــاز الطبيعــي يصــل إلــى 17.8 مليــون متــر مكعــب، 

 يتــوّزع 12.2 
ً
فيمــا اإلنتــاج الفعلــي هــو 15.6 مليــون متــر مكعــب يوميــا

مليــون متــر مكعــب للكهربــاء وبنســبة 90  % مــن اإلنتــاج ومليــون متــر 

النفــط. لــوزارة  مكعــب للصناعــة و1.2 مليــون متــر مكعــب 
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العدد /36/  تشرين األول/أكتوبر 2019

تطور بعض أسعار السلع األساسية  .4  

التغير خال األسبوع10 تشرين األول/أكتوبر, 052019 تشرين األول/أكتوبر, 2019السلعة

0.0 %410,000410,000الحديد طن /ليرة سورية

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

2.7 %26,20026,900الذهب 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.   



8

- االقتصاد العربي 
ً
ثانيا

Arab World Economy
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العدد /36/  تشرين األول/أكتوبر 2019

1-  أخبار  اقتصادية

• السودان

البالــغ  الدعــم  نصــف  تلقــت  بــاده  إن  الســودان  ماليــة  وزيــر  قــال 

فــي  واإلمــارات  الســعودية  بــه  تعهــدت  والــذي  أمريكــي  دوالر  مليــار   3

نيســان /أبريــل 2019، ومــن املتوقــع ســداد الباقــي بنهايــة العــام املقبــل.

املســاعدة  حزمــة  تقديــم  علــى  واإلمــارات  الســعودية  واتفقــت  هــذا 

بعــد وقــت قصيــر مــن اإلطاحــة بالرئيــس الســابق عمــر البشــير، وقــال 

500 مليــون دوالر فــي البنــك   إن الســعودية واإلمــارات أودعتــا 
ً
أيضــا

املركــزي الســوداني، بينمــا جــرى تســلم مــا قيمتــه مليــار دوالر أمريكــي 

مــن املنتجــات البتروليــة والقمــح ومدخــات اإلنتــاج الزراعــي. 

• البحرين

الحقيقــي  اإلجمالــي  املحلــي  الناتــج  أن  أوليــة  حكوميــة  بيانــات  تفيــد 

للبحريــن نمــا بنســبة 0.8 % علــى أســاس ســنوي فــي الربــع الثانــي مــن 

العــام 2019، حيــث عــوض نمــو فــي القطــاع غيــر النفطــي أثــر تراجــع 

فــي إنتــاج النفــط. 

وشــهد منتــج النفــط الخليجــي تراجعــا بنســبة 0.8 % فــي إنتــاج الخــام 

فــي الربــع الثانــي، متأثــرا فــي األســاس بانخفــاض نســبته 5.8 % فــي إنتــاج 

حقــل أبــو ســعفة البحــري، الــذي تتقاســمه البحريــن مــع الســعودية. 

فــي  الســنوي  النمــو  إن   
ً
مؤخــرا صــدر  بيــان  فــي  املاليــة  وزارة  وقالــت 

القطــاع غيــر النفطــي بلــغ 1.2 %، وبينــت أن الناتــج املحلــي اإلجمالــي 

فــي الربــع  3.2 مليــار دينــار )8.49 مليــار دوالر أمريكــي(  للبحريــن بلــغ 

 .2019 الثانــي 

 نســبته 4.7 % مــن الناتــج املحلــي 
ً
 ماليــا

ً
هــذا وتتوقــع البحريــن عجــزا

اإلجمالــي هــذا العــام و3.9 % العــام القــادم، وقالــت إنهــا تتوقــع نمــو 

الناتــج املحلــي اإلجمالــي الحقيقــي 2.1 % فــي العــام الحالــي و2.7 % فــي 

العــام القــادم.

•  قطر

أشارت بيانات مصرف قطر املركزي إلى استمرار تنامي االحتياطيات 

الدوليــة الكليــة بالعملــة األجنبيــة ملصــرف قطــر املركــزي ووصولهــا فــي 

أيلول /ســبتمبر 2019، إلى مســتوى 197.1 مليار ريال. 

هــذا وارتفعــت االحتياطيــات الرســمية لــدى مصــرف قطــر املركــزي مــع 

 بالشــهر الســابق بنحو 0.73 مليار 
ً
نهاية شــهر أيلول /ســبتمبر مقارنة

ريال، لتصل إلى نحو 142.15 مليار ريال أو ما يعادل 39 مليار دوالر 

أمريكــي، وبذلــك ارتفــع إجمالــي االحتياطيــات الدوليــة، مــع الســيولة 

بالعملــة األجنبيــة لــدى املصــرف فــي نهايــة شــهر أيلــول /ســبتمبر 2019 

بنحــو 65 مليــون ريــال لتصــل إلــى نحــو 197.07 مليــار ريــال، مايعــادل 

 50.77 بنحــو  ارتفعــت  قــد  بذلــك  وهــي  أمريكــي،  دوالر  مليــار   54.2

مليــار ريــال أو مــا نســبته 34.7 % عمــا كانــت عليــه فــي حزيــران /يونيــو 

2017، كمــا زادت علــى أســاس ســنوي بنســبة %16.5.

• السعودية

ارتفعــت األصــول الســعودية فــي نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 2019 

الرابــع  الربــع  منــذ  مســتوياتها  كأعلــى  ريــال،  تريليــون   3.99 نحــو  إلــى 

التوالــي.  علــى  الثامــن  للربــع  نموهــا  2014، مواصلــة 

بمــا   %  2.3 بنســبة  املســتثمرة  الســعودية  األصــول  نمــت  وقــد  هــذا 

يعــادل 90.07 مليــار ريــال، مقارنــة بـــ 3.90 تريليــون ريــال بنهايــة الربــع 

املماثــل مــن العــام املا�ضــي، وجــاء ارتفــاع األصــول الســعودية بنهايــة 

وهــي  الفرعيــة  بنودهــا  أحــد  نمــو  نتيجــة   2019 مــن  الثانــي  الربــع 

›حســابات أخــرى مســتحقة القبــض‹، إضافــة إلــى نمــو أحــد بنودهــا 

الخــارج.  فــي  املباشــر  االســتثمار  وهــو  الرئيســة 

• اإلمارات العربية املتحدة

 مــن 141 
ً
احتلــت دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة املركــز الـــ 25 عامليــا

دولة في مؤشــر التنافســية العاملية لعام 2019، لتكون بذلك الدولة 

العربيــة األولــى فــي املؤشــر. 

ويعتمــد ترتيــب الــدول علــى مؤشــر التنافســية العامليــة، الــذي أطلقــه 

البيانــات  جمــع  علــى   ،2005 عــام  فــي  العالمــي  االقتصــادي  املنتــدى 

عــن  شــاملة  تعطــي صــورة  والتــي  فئــة،   12 فــي  املحلــي  املســتوى  علــى 

القــدرة التنافســية لبلــد مــا عنــد جمعهــا. وبحســب تقريــر للمؤشــر عــن 

املنطقــة العربيــة جــاءت اإلمــارات فــي املركــز األول علــى الــدول العربيــة 

املوجــودة باملؤشــر.
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع 06- 2019/10/11

التغير خال األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 1.04 %2,781.432,810.46مؤشر سوق دبي

)EGX30( 0.90 %14,431.7214,302.27مؤشر بورصة مصر-

)KWSE( 0.78 %6,165.256,213.12مؤشر سوق الكويت

)ADI( 0.75 %5,035.955,073.49مؤشر أبوظبي

)PLE( 0.26 %517.32515.96مؤشر القدس-

)TASI(  3.36 %7,962.777,695.48املؤشر العام السعودي-

)AMGNRLX(  0.18 %1,822.531,825.72املؤشر العام األردني

)TUNINDEX(  0.33 %7,025.477,002.24مؤشر بورصة تونس-

)MASI( 0.62 %11,434.1811,362.98مؤشر بورصة املغرب-

• مصر

كشــف الجهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء عــن ارتفــاع الرقـــم 

نقطــة   104 ليســجل  إلجمالــي  املســتهلكين  ألسعــــار  العــــام  القيا�ضــي 

 قــدره 0.3 % مقارنــة بشــهر آب /أغســطس 2019، 
ً
 ارتفاعــا

ً
مســجا

وكان معــدل التضخــم قــد ارتفــع خــال آب /أغســطس املا�ضــي بنســبة 

0.7 % علــى أســاس شــهري. 

الزيــوت  أســعار مجمـــوعة  ارتفــاع  إلــى  االرتفــاع  هــــذا  أسبـــــاب  وأرجــع 

والدهــون بنســبة 12.9 %، والخضــروات بنســبة 4.9 %، واملشــروبات 

الكحوليــة بنســبة 0.1 %، والنقــل واملواصــات بنســبة 8 %. 

والدواجــن  اللحــوم  مجموعــة  أســعار  انخفــاض  إلــى  الجهــاز  وأشــار 

بنســبة  والخبــز  والحبــوب   ،% 18.9 بنســبة  والفاكهــة   ،% 7 بنســبة 

3.8 %. وفــي ســياق آخــر توقــع البنــك الدولــي أن ينمــو اقتصــاد مصــر 

بنسبة 5.8% في السنة املالية الحالية، بانخفاض طفيف عن هدف 

الحكومــة البالــغ 5.9 % لكــن بمــا يتوافــق مــع توقــع البنــك قبــل ســتة 

الرئيســية املحركــة  القطاعــات  إلــى إن  الدولــي  البنــك  أشــهر، وأشــار 

والعقــارات  والتجزئــة  الجملــة  وتجــارة  والســياحة  الغــاز  هــي  للنمــو 

واالســتثمارات  والخدمــات  املنتجــات  صــادرات  صافــي  وزاد  والبنــاء، 

البطالــة. وتراجعــت  الخاصــة 
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1-  أخبار  اقتصادية

• أملانيا

/ آب  فــي  أملانيــا  فــي  الصناعــي  لإلنتــاج   
ً
مفاجئــا  

ً
نمــوا بيانــات  أظهــرت 

  .
ً
أغســطس 2019 مــا يشــير إلــى أن االقتصــاد  األملانــي قــد يتفــادى ركــودا

حيــث كشــفت بيانــات مــن مكتــب اإلحصــاءات األملانــي ارتفــاع اإلنتــاج 

الصناعــي 0.3 % علــى أســاس شــهري مقابــل توقعــات بانخفــاض %0.1، 

الوســيطة  الســلع  إنتــاج  يقــوده  قالــت وزارة االقتصــاد إن االرتفــاع  إذ 

والرأســمالية. 

كمــا أظهــرت البيانــات انخفــاض الطلبيــات الصناعيــة األملانيــة بأكثــر 

 مــن املتوقــع فــي آب /أغســطس 2019، بمــا ُيضــاف إلــى دالئــل علــى 
ً
قليــا

 صعبــة فــي الربــع الثالــث 
ً
أن شــركات التصنيــع األملانيــة تواجــه أوضاعــا

أملانيــا  فــي  الســلع املصنعــة  أن عقــود  2019، وذكــرت وزارة االقتصــاد 

انخفضــت 0.6 % مقارنــة مــع الشــهر الســابق، مــع تراجــع الطلــب علــى 

الســلع الرأســمالية 1.6 %. 

ومــن ناحيــة آخــرى كشــفت بيانــات أن الصــادرات األملانيــة انخفضــت 

بــأن  توقعــات  يعــزز  ممــا   2019 /أغســطس  آب  فــي  املتوقــع  مــن  بأكثــر 

 فــي قطــاع الصناعــات التحويليــة ســيدفع أكبــر اقتصــاد أوروبــي 
ً
تراجعــا

الصــادرات  إن  االتحــادي  اإلحصــاءات  مكتــب  وقــال  الركــود،  نحــو 

علــى   %  1.8 بنســبة  انخفضــت  املوســمية  العوامــل  ضــوء  فــي  املعدلــة 

أســاس شــهري بينمــا زادت الــواردات بنســبة 0.5 %، وتقلــص الفائــض 

التجــاري إلــى 18.1 مليــار يــورو )19.88 مليــار دوالر أمريكــي( مقارنــة مــع 

فــي الشــهر الســابق.  
ً
20.2 مليــار يــورو املعــدل صعــودا

• البنك الدولي

وتيــرة  إن  وقــال  الرو�ضــي،  لاقتصــاد  توقعاتــه  الدولــي  البنــك  خفــض 

نمــوه ســتتباطأ تحــت تأثيــر جملــة عوامــل، بينهــا ضعــف االســتثمارات، 

وتأثيــر زيــادة ضريبــة القيمــة املضافــة، لكنــه توقــع العــودة إلــى النمــو عــام 

2020 بفضــل مشــروعات البنــى التحتيــة املخطــط تنفيذهــا، وحــذر فــي 

الوقــت ذاتــه مــن التداعيــات االقتصاديــة لتراجــع ملمــوس علــى أعــداد 

املواطنيــن الــروس فــي ســن العمــل خــال العقــد القــادم مــن الزمــن. 

وفــي تقريــر نشــره حــول اقتصــاد دول منطقــة أوروبــا وآســيا الوســطى، 

عــن شــهر تشــرين األول /أكتوبــر 2019، قــال البنــك: »ُيتوقــع أن يتباطــأ 

نمــو االقتصــاد الرو�ضــي حتــى 1 % حصيلــة عــام 2019«. 

خبــراء  أشــار  التوقعــات،  تخفيــض  إلــى  دفعتهــم  التــي  األســباب  وحــول 

نمــو  علــى   
ً
ســلبيا أثــرت  عوامــل  جملــة  إلــى  التقريــر  فــي  الدولــي  البنــك 

االقتصــاد الرو�ضــي، منهــا التأثيــر الســلبي لبــدء العمــل منــذ مطلــع العــام 

الجــاري بقــرار الزيــادة علــى ضريبــة القيمــة املضافــة مــن 18 حتــى 20 %، 

 عــن السياســة 
ً
والتــي أدت إلــى تراجــع حجــم تجــارة التجزئــة، هــذا فضــا

النقديــة املتشــددة للبنــك املركــزي الرو�ضــي خــال الفتــرة املاضيــة، قبــل 

العــودة إلــى تخفيــض ســعر الفائــدة.

أمــا العامــل الثالــث فهــو الديناميــة الضعيفــة لاســتثمارات الخاصــة، 

فــي السياســة، واملقدمــات التــي تدفــع لاعتقــاد  بســبب عــدم الوضــوح 

الديموغرافيــة،  باملخاطــر  واملرتبطــة  االقتصــادي،  النمــو  بتباطــؤ 

الصناعــي  النشــاط  تراجــع  علــى  عــاوة  الســوق،  فــي  املنافســة  وغيــاب 

امللــوث  الرو�ضــي  النفــط  حادثــة  كانــت  كمــا  )أوبــك+(،  اتفاقيــة  بســبب 

الــذي تــم ضخــه نحــو الســوق األوروبيــة، عبــر بياروســيا، ومــا تســببت بــه 

مــن خلــل فــي إنتــاج الطاقــة مــن بيــن العوامــل التــي أثــرت علــى التوقعــات 

الرو�ضــي.  نمــو االقتصــاد  لوتيــرة 

وذكر البنك أنه يتوقع نمو االقتصاد في دول أوروبا ووســط آســيا ككل 

بمتوســط 1.8 % مــن إجمالــي الناتــج املحلــي خــال العــام الحالــي، بمــا 

يعكــس تباطــؤ نمــو االقتصــاد فــي كل مــن تركيــا وروســيا بشــكل خــاص.

ار أمريكي في أيلول /سبتمبر إلى 3.092 تريليون دوالر أمريكي.

• روسيا

 مــع تركيــا الســتخدام 
ً
قالــت وزارة املاليــة الروســية إن الوزيــر وقــع اتفاقــا

فــي املدفوعــات والتســويات بينهمــا. وتابعــت  عملتــي البلديــن املحليتيــن 

الــوزارة أن االتفــاق املوقــع فــي الرابــع مــن الشــهر الجــاري يهــدف للتحــول 

 الســتخدام الروبــل والليــرة فــي التســويات بيــن البلديــن، ويســعى 
ً
تدريجيــا

االتفــاق لربــط البنــوك والشــركات التركيــة بالنســخة الروســية مــن نظــام 

فــي تركيــا ممــا سيســمح  ســويفت للمدفوعــات وتعزيــز البنيــة التحتيــة 

باســتخدام بطاقــات إم.آي.آر الروســية التــي صممتهــا موســكو كبديــل 

لبطاقــات ماســتر كارد وفيــزا.

• كوريا الجنوبية

األشــهر  خــال  الصــادرات  فــي  تراجــع  أكبــر  الجنوبيــة  كوريــا  شــهدت 

الخارجيــة الصعبــة  الظــروف  2019 وســط  العــام  مــن  الســبعة األولــى 

االقتصــاد  نمــو  وتباطــؤ  والصيــن،  أمريــكا  بيــن  التجاريــة  الحــرب  مثــل 

العالمــي وغيرهمــا، هــذا وقــد أظهــرت إحصــاءات صــادرة عــن منظمــة 

التجــارة العامليــة أن كوريــا الجنوبيــة ســجلت أكبــر انخفــاض بنــاًء علــى 

معــدل التغييــر علــى أســاس ســنوي فــي الصــادرات فــي الفتــرة مــن كانــون 

.2019 تمــوز /يوليــو  إلــى  ينايــر  الثانــي 

ووصلــت قيمــة الصــادرات الكوريــة الجنوبيــة خــال النصــف األول مــن 

العام 2019 إلى 3. 317 مليار دوالر أمريكي منخفضة بمقدار 94.8 % 

عــن نفــس الفتــرة مــن العــام الســابق.
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• الواليات املتحدة االمريكية

املوازنــة  عجــز  أن  األميرـكـي  الكونغــرس  فــي  امليزانيــة  مكتــب  كشــف 

مــا  أي  أمريكــي،  دوالر  مليــار   984 نحــو  بلــغ   2019 لعــام  الفيدراليــة 

للديــن  الناتــج املحلــي، وهــو أعلــى مســتوى  مــن إجمالــي   % 4.7 يعــادل 

 .2012 عــام  منــذ 

 بشــكل ســريع منــذ 
ً
وأضــاف فــي تقريــر لــه، أن العجــز بــدأ ينمــو ســنويا

 2019 العــام  مليــارات دوالر خــال   205 بمقــدار  وارتفــع   ،2015 عــام 

فقــط، بزيــادة قدرهــا 26 %.  وأشــار التقريــر إلــى أن الفــارق بيــن إجمالــي 

حاجــز  يتجــاوز  لــم  الواليــات  لجميــع  الفيدراليــة  واإليــرادات  النفقــات 

فــي أربــع مــرات فقــط، وذلــك خــال الفتــرة  التريليــون دوالر أمريكــي إال 

التــي تلــت األزمــة املاليــة العامليــة فــي 2008. ويقــول مراقبــو امليزانيــة إن 

األســباب الرئيســية للعجــز تتمثــل فــي زيــادة النفقــات املخصصــة لبرامــج 

الطبيــة.  الضمــان االجتماعــي والرعايــة 

• الصين

تراجعــت احتياطيــات الصيــن مــن النقــد األجنبــي أكثــر مــن املتوقــع فــي 

أيلــول /ســبتمبر 2019 رغــم انتعــاش اليــوان مــن أكبــر انخفــاض شــهري 

 فــي أيلــول /أغســطس، وذلــك وســط تباطــؤ فــي االقتصــاد 
ً
لــه فــي 25 عامــا

املحلــي وتنامــي توتــرات التجــارة الصينيــة األمريكيــة.

أمريكــي  دوالر  مليــار   14.8 بمقــدار  الصيــن  احتياطيــات  وانخفضــت   

فــي أيلــول /ســبتمبر إلــى 3.092 تريليــون دوالر أمريكــي، بحســب بيانــات 

رســمية. 

فــي  تقلبــات  بســبب   2019 /ســبتمبر  أيلــول  انخفــاض  جــاء  وقــد  هــذا 

مكتــب  قالــه  حســبما  األصــول،  أســعار  وفــي  العملــة  صــرف  أســعار 

فــي بيــان صــادر عنــه، ومــن املتوقــع بحســب  الصــرف األجنبــي الصينــي 

وأن  الدوليــة  واملاليــة  االقتصاديــة  البيئــة  فــي  الضبابيــة  تنامــي  البيــان 

االقتصــاد  تباطــؤ  ظــل  فــي  العامليــة  املــال  أســواق  فــي  التقلبــات  تزيــد 

التجاريــة.  الحمايــة  وتصاعــد  العالمــي 

هــذا وانتعشــت االحتياطيــات مــن مســتوياتها الدنيــا املســجلة فــي تشــرين 

األول /أكتوبــر 2018 بفضــل قيــود علــى حركــة رؤوس األمــوال وتزايــد 

االســتثمار األجنبــي فــي األســهم والســندات الصينيــة. 

وفــي ســياق آخــر أظهــرت بيانــات رســمية شــراء البنــك املركــزي الصينــي 

األولــى  أشــهر  التســعة  خــال  الذهــب  مــن  طــن   100 تجــاوزت  لكميــة 

مــن العــام 2019، وخــال الشــهر املا�ضــي رفــع البنــك املركــزي الصينــي 

أي  أونصــة  ألــف  مليــون   62.64 إلــى  لتصــل  الذهــب  مــن  احتياطاِتــه 

النقــد  مــن  الصيــن  أطنــان، وتراجعــت احتياطيــات   6 يســاوي  بارتفــاع 

دول مليــار   14.8 األجنبــي 

2. أسواق األسهم

التغير خال أسبوع11 تشرين األول/أكتوبر, 072019 تشرين األول/أكتوبر, 2019املؤشر

S&p500- USA2,938.792,970.27% 1.07

Dow Jones- USA26,478.0226,816.59% 1.28

NASDAQ- USA7,956.298,057.04% 1.27

FTSE 100- UK7,197.887,247.08% 0.68

CAC 40- France5,521.615,665.48% 2.61

DAX- Germany12,097.4312,511.65% 3.42

FTMIB- Italy21,652.1522,165.34% 2.37

RTSI- Russia1,320.251,329.63% 0.71

Nikkei 225- Japan21,375.2521,798.87% 1.98

Shanghai Composite )SSEC(- China2,913.572,973.66% 2.06
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العدد /36/  تشرين األول/أكتوبر 2019

1. أسعار النفط الخام

التغير خال أسبوع11 تشرين األول/أكتوبر, 072019 تشرين األول/أكتوبر, 2019

3.70 %58.3560.51سعر خام برنت /$

3.70 %52.7554.7سعر الخام األمريكي /$

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خال أسبوع11 تشرين األول/أكتوبر, 072019 تشرين األول/أكتوبر, 2019

-1.04 %1,504.401,488.70أونصة الذهب /$

0.02 %17.5417.544أونصة الفضة /$

3. أسعار العمات الرئيسية

التغير خال أسبوع11 تشرين األول/أكتوبر, 072019 تشرين األول/أكتوبر, 2019

EUR USD1.09711.1042% 0.65

USD JYP107.3108.42% 1.04
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