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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(

 
ً
شــهد ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر  األمريكــي اســتقرارا

 خــال فتــرة عيــد األضحــى، غيــر أنــه شــهد بعــض التراجــع مــع بــدء 
ً
نســبيا

تعامــات نهايــة األســبوع، حيــث ســجل ســعر صــرف الليــرة الســورية 

مســتوى 605 ليــرة ســورية للشــراء ومســتوى 608 ليــرة ســورية للمبيــع 

مقابــل الــدوالر األمريكــي الواحــد خــال تعامــات هــذا األســبوع.

ويعــود ذلــك بصــورة رئيســة إلــى تراجــع العــرض مــن القطــع األجنبــي بعــد 

انقضــاء فتــرة عيــد األضحــى التــي ترافقــت مــع زيــادة الحــواالت الخارجيــة 

وزيــادة الطلــب علــى الليــرة الســورية لتلبيــة متطلبــات العيــد، إضافــة 

إلــى التحســن الواضــح فــي ســعر صــرف الــدوالر األمريكــي مقابــل العمــات 

لعمليــات  النشــاط  وعــودة  العامليــة،  املاليــة  األســواق  فــي  الرئيســة 

املضاربــة علــى الليــرة الســورية مــع ظهــور فــرص لتحقيــق املكاســب، 

هــذا إلــى جانــب متابعــة الســوق بحــذر  للتطــورات العســكرية واألمنيــة 

فــي الشــمال الســوري، واســتمرار تأثيــر العقوبــات القســرية األمريكيــة 

أحاديــة الجانــب علــى االقتصــاد الســوري. 

أما في السوق الرسمية فقد استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل 

الــدوالر األمريكــي لــدى املصــارف وشــركات الصرافــة، فمــا زال مصــرف 

 فــي تثبيــت ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل 
ً
ســورية املركــزي مســتمرا

للــدوالر األمريكــي  ليــرة ســورية   436 الــدوالر األمريكــي عنــد مســتوى 

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 البياني ) 1 ( سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الليرة السورية

أمــا بالنســبة لســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل اليــورو فــي الســوق 

املوازيــة خــال تعامــات هــذا األســبوع، فقــد انخفــض ســعر صــرف 

الليــرة الســورية ليرتفــع زوج )اليورو/ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 679 

ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا األســبوع مقارنــة مــع مســتوى 678 ليــرة 

ســورية املســجل في نهاية األســبوع الســابق، وبما نســبته 0.15 %. بينما 

استقرت الليرة السورية أمام اليورو في السوق الرسمية عند مستوى 

488.76 ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا األســبوع مقارنــة بمســتواها نهايــة 

الســابق.  األســبوع 

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية

2. سوق دمشق لألوراق ملالية
ســوق دمشــق لــألوراق املاليــة مغلــق طيلــة أيــام هــذا األســبوع بســبب 

عطلــة رســمية بمناســبة عيــد األضحــى املبــارك. 
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3. متفرقات  اقتصادية محلية

• اعتمــد مجلــس الــوزراء توصيــات “املؤتمــر الوطنــي األول لإلســكان” 
واألطــر  التمويــل  وأســاليب  للبنــاء  املهيــأة  األرا�ضــي  بتجهيــز  املتمثلــة 

القطــاع  ودور  اإلســكاني  للعمــل  الناظمــة  والتشــريعات  املؤسســاتية 

الخاص والتخطيط اإلقليمي، وأقر املجلس لجنة متابعة برئاسة وزير 

األشــغال العامــة واإلســكان وعضويــة وزارتــي اإلدارة املحليــة والبيئــة 

واملــوارد املائيــة لترجمــة التوصيــات التــي أقرهــا املؤتمــر الوطنــي األول 

لإلســكان إلــى خطــوات عمليــة للنهــوض بقطــاع اإلســكان، وتنظيــم عملــه 

خــال املرحلــة القادمــة، وتــم تكليــف اللجنــة تشــكيل مجموعــات عمــل 

فرعيــة ملعالجــة األمــور الفنيــة والتشــريعية، وتعديلهــا بمــا يتناســب مــع 

مرحلــة إعــادة اإلعمــار وتوفيــر متطلبــات تطويــر شــركات القطــاع العــام 

اإلنشــائية.  

اإللكترونــي  الدفــع  ملشــروع  التنفيذيــة  اآلليــة  املجلــس  اعتمــد  كمــا 

باعتبــاره أحــد املكونــات األساســية ملنظومــة الحكومــة االلكترونيــة، 

وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات املقدمة للمواطنين عبر املصارف 

لتكون شــاملة ومســتقرة. هذا وقد أقر مجلس الوزراء الصيغة النهائية 

ملشــروع قانــون االســتثمار الجديــد، وذلــك بعــد األخــذ بكافــة املاحظــات 

املبــداة علــى املشــروع.

• كشــف مديــر املؤسســة العامــة لألســواق واملعــارض الدوليــة أن عــدد 
الــدول املشــاركة فــي معــرض دمشــق الدولــي بدورتــه الـــ 61 عــام 2019 

وصل إلى 30 دولة منها 25 دولة بمشاركة رسمية عبر سفاراتها وخمس 

دول ممثلــة بشــركات دوليــة. 

وبيــن أن املســاحة اإلجماليــة وصلــت إلــى 95 ألــف متــر مربــع لألجنحــة 

املبنيــة واملكشــوفة وهــي املســاحة األكبــر التــي حققهــا املعــرض منــذ أولــى 

، ويعد 
ً
 إلى أن املعرض يضم 50 جناحا

ً
دوراته في الخمسينيات، مشيرا

جنــاح الجمهوريــة العربيــة الســورية أكبــر األجنحــة حيــث تبلــغ مســاحته 

اإلجماليــة 7000 م٢ ومســاحة العــرض 4500م٢ مكــون مــن أربعــة كتــل 

علــى طابقيــن . 

• أصــدر املصــرف التجــاري الســوري معــدالت جديــدة للفوائــد املدينــة 
املطبقة على الودائع بالعمات األجنبية، إذ يصل الحد األدنى للوديعة 

الجديــدة إلــى 3,000 دوالر أمريكــي أو مــا يعادلهــا، مــع إلغــاء ودائــع اليــورو 

ملدة شهر وثاثة أشهر وكذلك الودائع ملدة تسعة أشهر للعمات الثاث 

 
ً
)اليــورو والــدوالر والجنيــه اإلســترليني( مــع بــدء احتســاب الفوائــد اعتبــارا

مــن تاريــخ يــوم العمــل التالــي لتاريــخ فتــح الوديعة. 

 للمعــدالت الجديــدة فقــد بلغــت الفائــدة ملــدة شــهر علــى وديعــة 
ً
ووفقــا

الــدوالر األمريكــي 3.12 % فــي حيــن تبلــغ فائــدة هــذه املــدة علــى وديعــة 

الجنيــه اإلســترليني 0.71 %، أمــا فائــدة الوديعــة ملــدة ثاثــة أشــهر فقــد 

حددها التجاري الســوري للدوالر األمريكي بمعدل 3.24 % في حين بلغ 

معدلهــا علــى وديعــة الجنيــه اإلســترليني 0.77 %. 

أمــا بالنســبة ملعــدالت الفائــدة علــى وديعــة األشــهر التســعة فقــد حددهــا 

املصــرف للــدوالر األمريكــي بمقــدار 3.13 % ووديعــة اليــورو لهــذه املــدة 

بنسبة 0.58 % لتصل بالنسبة لوديعة الجنيه االسترليني إلى 0.81 %، 

فــي حيــن بلغــت نســبة الفائــدة علــى ودائــع العمــات األجنبيــة الثــاث ملــدة 

 إلــى 4.12 % بالنســبة لودائــع الــدوالر و1.58 % لودائــع 
ً
اثنــي عشــر شــهرا

اليــورو فــي حيــن بلغــت نســبتها لوديعــة الجنيــه اإلســترليني إلــى 0.85 %.

تــم افتتــاح املؤتمــر العلمــي األول فــي دار األســد للثقافــة والفنــون   •
بدمشــق حــول اقتصــاد املعرفــة لســورية مــا بعــد الحــرب.. دور الباحثيــن 

الســوريين فــي الوطــن واملغتــرب، والــذي أقامتــه الهيئــة العليــا للبحــث 

العلمــاء  وشــبكة  واملغتربيــن  الخارجيــة  وزارة  مــع  بالشــراكة  العلمــي 

الســوريين فــي املغتــرب نوســيتيا.

• أبرمت هيئة اإلشــراف على التأمين أمس مذكرة تفاهم مع مؤسســة 
التأميــن املركزيــة فــي الجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة، مــن أجــل تعزيــز 

التعــاون فــي مجــال التأميــن بيــن البلديــن. حيــث ســتتم مناقشــة العديــد 

مــن التفاصيــل فــي العمــل التأمينــي خــال األشــهر الثاثــة األولــى مــن 

االتفاقيــة التــي ســتكون مدتهــا خمــس ســنوات قابلــة للتجديــد فــي حــال 

موافقة الفريقين. وتهدف املذكرة إلى تسهيل إجراءات تأسيس شركات 

التأميــن وشــركات إعــادة التأميــن والفــروع والــوكاالت ومكاتــب االتصــال 

وفــق القوانيــن واألنظمــة املحليــة الســارية فــي كا البلديــن. إضافــة إلــى 

تبــادل الخبــرات فــي مجــال حســابات التأميــن وتطبيقاتــه، وفــي مجــال 

تطبيــق تكنولوجيــا املعلومــات وطــرق صناعــة التأميــن واســتثمار مــوارد 

التمويــل واحتياجــات التأميــن وطــرق املراقبــة مــن ســلطات اإلشــراف 

علــى التأميــن، والعمــل علــى تســهيل التأميــن البحــري وتقديــم التغطيــة 

التأمينيــة للشــحن.
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تطور بعض أسعار السلع األساسية 	.4  

التغير خال األسبوع15 آب/أغسطس 102019 آب/أغسطس 2019السلعة

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

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

0.0 %24,80024,800الذهب 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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ً
ثانيا

Arab World Economy
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1-  أخبار  اقتصادية

•   قطر

أعلن مصرف قطر املركزي إنه خفض ســعر فائدة اإلقراض 25 نقطة 

 فــي 
ً
أســاس لتصــل إلــى 4.75 %، وذكــر املصــرف أنــه اتخــذ القــرار أخــذا

االعتبــار تطــورات االقتصــاد الكلــي علــى الصعيديــن املحلــي والدولــي، 

 بــأن هــذه الخطــوة تأتــي عقــب قــرار البنــك املركــزي األمريكــي خفــض 
ً
علمــا

أســعار الفائــدة. 

وفــي ســياق آخــر أظهــرت بيانــات رســمية، ارتفــاع األصــول االحتياطيــة 

ملصــرف قطــر املركــزي فــي تمــوز /يوليــو 2019، بنســبة 18.8 % علــى 

أســاس ســنوي، إذ ارتفعــت االحتياطيــات الدوليــة والســيولة بالعمــات 

األجنبية إلى 196.17 مليار ريال )54.2 مليار دوالر أمريكي( خال الشهر 

املذكــور مقابــل 165.09 مليــار ريــال )45.35 مليــار دوالر أمريكــي( فــي تمــوز 

/يوليــو 2018. 

وعلــى أســاس شــهري ارتفــع االحتياطــي القطــري بنســبة 0.8٪، مقارنــة 

بـ194.6 مليار ريال )53.8 مليار دوالر أمريكي( في حزيران /يونيو السابق 

لــه.

•   لبنان

انخفــض العجــز النقــدي فــي لبنــان إلــى 2.39 مليــار دوالر أمريكــي خــال 

النصــف األول مــن العــام 2019، كمــا تراجــع اإلنفــاق الحكومــي بنســبة 

 ليصــل إلــى 6.34 مليــار دوالر أمريكــي، فــي حيــن تراجعــت 
ً
8.62 % ســنويا

اإليــرادات املاليــة بنســبة 1.19 % علــى أســاس ســنوي لتصــل إلــى 4.26 

 
ً
مليــارات دوالر منتصــف العــام 2019، وســجلت خدمــة الديــن عجــزا

قــدره 37.57 مليــون دوالر أمريكــي، ليتراجــع بشــكل واضــح مقابــل العجــز  

البالــغ 354.23 مليــون دوالر أمريكــي خــال نفــس الفتــرة مــن العــام 

املا�ضــي. 

 
ً
 ســنويا

ً
وعلــى جانــب النفقــات، ســجل إجمالــي اإلنفــاق العــام تراجعــا

بنســبة 8.62 %، ليصــل إلــى 6.34 مليــار دوالر أمريكــي فــي منتصــف العــام 

2019، فــي وقــت بلــغ إجمالــي خدمــة الديــن 2.35 مليــار دوالر أمريكــي، 

 .
ً
بانخفــاض 8.52 % ســنويا

 فــي موجوداتــه 
ً
وفــي ســياق آخــر  تظهــر ميزانيــة مصــرف لبنــان ارتفاعــا

الخارجية بمبلغ قدره 61.51 مليون دوالر أمريكي خال النصف الثاني 

مــن شــهر تمــوز 2019 لتصــل الــى 37.08 مليــار دوالر أمريكــي، مقابــل 

37.02 مليار دوالر أمريكي املســتوى املســجل في النصف األول منه، أما 

علــى صعيــد ســنوي، فقــد انكمشــت قيمــة املوجــودات األجنبيــة ملصــرف 

لبنــان بنســبة 16.51 % )7.33 مليــار دوالر أمريكــي( مقارنــة باملســتوى 

الــذي كانــت عليــه فــي نهايــة شــهر تمــوز /يويلــو  2018، والبالــغ حينهــا 

44.42 مليــار دوالر أمريكــي.

•   الجزائر

أظهــرت بيانــات رســمية أن العجــز التجــاري للجزائــر ارتفــع بنســبة 12 % 

في النصف األول من 2019 على أساس سنوي بعد هبوط بلغ %6.30  

فــي إيــرادات الطاقــة، إذ بلغــت إيــرادات صــادرات النفــط والغــاز، التــي 

شــكلت 93.10 % مــن إجمالــي الصــادرات، 17.65 مليــار دوالر أمريكــي 

 مــن 18.84 مليــار دوالر أمريكــي خــال النصــف األول مــن عــام 
ً
انخفاضــا

2018، ودفــع ذلــك العجــز التجــاري للصعــود إلــى مســتوى 3.18 مليــار 

دوالر أمريكــي مــن 2.84 مليــار دوالر أمريكــي فــي األشــهر الســتة األولــى مــن 

2018، ووصلــت القيمــة اإلجماليــة للصــادرات إلــى 18.96 مليــار دوالر 

أمريكــي مقارنــة مــع 20.29 مليــار دوالر فــي النصــف األول مــن 2018، فــي 

حيــن تراجعــت قيمــة الــواردات بنســبة 4.3 % لتصــل إلــى 22.14 مليــار 

دوالر أمريكــي فــي النصــف األول مــن العــام 2019.

•   املغرب

بلغــت املديونيــة الداخليــة للحكومــة املغربيــة 563.7 مليــار درهــم )59.3 

 بنســبة 2.7 % 
ً
مليــار دوالر أمريكــي( فــي نهايــة تمــوز /يوليــو 2019، مرتفعــة

 مــع بدايــة العــام، وأصبحــت هــذه املديونيــة تمثــل 49.5 % مــن 
ً
مقارنــة

إجمالــي الناتــج املحلــي للبــاد.

ونتــج هــذا االرتفــاع لجــوء الحكومــة لاقتــراض فــي ســوق املناقصــات 

لســندات الخزينــة بقيمــة 68.4 مليــار درهــم )7.2 مليــار دوالر أمريكــي( 

خــال األشــهر الســبعة األولــى مــن العــام الحالــي عــوض 64.7 مليــار )6.81 

مليــار دوالر أمريكــي( خــال نفــس الفتــرة مــن العــام املا�ضــي، وتســديد 

54.8 مليــار درهــم )5.77 مليــار دوالر أمريكــي( خــال هــذه الفتــرة مقابــل 

43.6 مليار درهم )4.6 مليار دوالر أمريكي( خال نفس الفترة من العام 

املا�ضــي. 

ومــن ناحيــة آخــرى أظهــرت البايانــات انخفــاض معــدل البطالــة باملغــرب 
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إلــى 8.5 % خــال الربــع الثانــي مــن العــام 2019، مقابــل 9.1 % معــدل 

البطالــة املســجل فــي نفــس الفتــرة مــن العــام املا�ضــي، حســب نشــرة 

املندوبيــة الســامية للتخطيــط. 

•  مصر

أظهــرت بيانــات الجهــاز املركــزي املصــري للتعبئــة العامــة واإلحصــاء 

أن التضخــم الســنوي ألســعار املســتهلكين فــي املــدن املصريــة انخفــض 

إلــى 8.7 % خــال شــهر تمــوز /يوليــو 2019، وذلــك مــن 9.4 % معــدل 

التضخــم الســنوي املســجل فــي حزيــران /يونيــو 2019، أمــا باملقارنــة مــع 

الشــهر املا�ضــي، فقــد زادت وتيــرة ارتفــاع أســعار املســتهلكين فــي املــدن 

املصريــة بمــا نســبته 1.1 % فــي تمــوز /يوليــو  مــن 0.8 % فــي حزيــران /

يونيــو 2019.  وعلــى صعيــد آخــر أكــد وزيــر املاليــة أن قيمــة الــواردات 

مــن الســلع األساســية خــال الربــع الثانــي  2019 بلغــت 2.7 مليــار دوالر 

أمريكــي لتســجل نمــو ســنوي  ٪6.

•   السودان

بلــغ معــدل التضخــم الســنوي فــي الســودان 52.59 % خــال شــهر فــي 

 مــن 47.78 % معــدل التضخــم الســنوي  
ً
تمــوز /يوليــو 2019، مرتفعــا

املســجل فــي حزيــران /يونيــو 2019، وهــذا يعــود إلــى ارتفــاع أســعار الســلع 

الغذائيــة بشــكل رئي�ضــي مثــل اللحــوم والخبــز والحبــوب.
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع 11- 2019/08/16

التغير خال األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 1.27 %2,831.692,795.76مؤشر سوق دبي-

)EGX30( 1.69 %14,540.5614,295.13مؤشر بورصة مصر-

)KWSE( 0.84 %6,742.106,685.18مؤشر سوق الكويت-

)ADI( 0.02 %5,053.775,054.66مؤشر أبوظبي

)PLE( السوق مغلق بمناسبة عيد األضحىمؤشر القدس

)TASI(  السوق مغلق بمناسبة عيد األضحىاملؤشر العام السعودي

)AMGNRLX(  0.21 %1,864.76*1,868.70املؤشر العام األردني-

)TUNINDEX(  0.20 %7,182.257,168.06مؤشر بورصة تونس-

)MASI( 0.08 %11,609.0011,618.00مؤشر بورصة املغرب

*قيمة املؤشر نهاية األسبوع السابق.
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1-  أخبار  اقتصادية
• أملانيا

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب اإلحصاءات انخفاض الناتج 

الصناعــي األملانــي أكثــر مــن املتوقــع خــال شــهر حزيــران /يونيــو 2019، 

 بضعــف إنتــاج الســلع الوســيطة والرأســمالية، ممــا ُيضــاف إلــى 
ً
مدفوعــا

دالئل على انكماش االقتصاد األملاني في الربع الثاني من العام 2019، 

إذ انخفض الناتج الصناعي بنسبة 1.5 % على أساس شهري، ليتراجع 

 االنخفــاض املتوقــع البالــغ 0.4 %. هــذا وقــد جــرى 
ً
علــى نحــو يفــوق كثيــرا

تعديــل قــراءة شــهر أيــار /مايــو بالخفــض إلــى زيــادة نســبتها 0.1 % مــن 

ارتفــاع نســبته 0.3 % فــي التقديــرات املعلنــة فــي وقــت ســابق.

الصين

أعلنــت وزارة التجــارة الصينيــة أن االســتثمار األجنبــى املباشــر الــوارد نمــا 

بنســبة 3.6 % على أســاس ســنوى ليصل إلى 533.14 مليار يوان )78.8 

مليار دوالر أمريكي( خال الفترة املمتدة من شهر كانون الثاني /يناير إلى 

شــهر تمــوز /يوليــو 2019. وذكــرت الــوزارة أن االســتثمار األجنبــى املباشــر 

ارتفــع بنســبة 8.7 % علــى أســاس ســنوى خــال شــهر تمــوز /يوليــو 2019 

ليصــل إلــى 54.82 مليــار يــوان )8.1 مليــار دوالر أمريكــي(.

• الواليات املتحدة األمريكية

اتســع عجــز املوازنــة فــي الواليــات املتحــدة لنحــو 120 مليــار دوالر أمريكــي 

خــال شــهر  تمــوز /يوليــو 2019، إذ أظهــرت بيانــات صــادرة عــن وزارة 

 بقيمــة 119.7 مليــار دوالر 
ً
الخزانــة األمريكيــة أن املوازنــة ســجلت عجــزا

أمريكــي خــال الشــهر املذكــور، مقابــل عجــز قــدره 76.9 مليــار دوالر  

أمريكــي مســجل فــي الشــهر ذاتــه مــن العــام املا�ضــي. 

وبحســب البيانــات، فــإن كل مــن املصروفــات واإليــرادات ارتفعــت خــال 

الشــهر املا�ضــي مقارنــة مــع الفتــرة املماثلــة مــن عــام 2018، فقــد ارتفعــت 

املصروفات بنسبة 23 % لتصل إلى 371.04 مليار دوالر أمريكي بقيادة 

ارتفــاع اإلنفــاق علــى الدفــاع والضمــان االجتماعــي والرعايــة الصحيــة، 

كمــا ارتفعــت اإليــرادات إلــى مســتوى 251.35 مليــار دوالر أمريكــي بزيــادة 

13 % مــع ارتفــاع ضرائــب الرواتــب ودخــل األفــراد إضافــة إلــى ضرائــب 

الشــركات.

• روسيا 

أظهرت تقديرات أولية لهيئة االحصاء الروســية أن االقتصاد الرو�ضــي 

نمــا فــي الربــع الثانــي مــن العــام 2019 بنســبة 0.9 % مقارنــة بالفتــرة ذاتهــا 

مــن العــام املا�ضــي. 

وذكــرت الهيئــة أن محــركات نمــو االقتصــاد الرو�ضــي فــي الربــع الثانــي 

مــن 2019 كانــت قطــاع التعديــن الــذي زاد بنســبة 3.3 % والصناعــة 

التحويليــة التــي نمــت بنســبة 2.4 % وقطــاع الســفر حيــث زادت حركــة 

الــركاب بنســبة 7.7 %، وذلــك مقابــل تســجيل الناتــج املحلــي اإلجمالــي 

 فــي الربــع األول 2019 بلــغ 0.5 % علــى أســاس ســنوي. 
ً
لروســيا نمــوا

هــذا وقــد جــاء النمــو رغــم التقلبــات واألوضــاع غيــر املواتيــة التــي يتعــرض 

لهــا االقتصــاد العالمــي، فــي ظــل الحــرب التجاريــة املحتدمــة بين الواليات 

املتحــدة والصيــن ومخــاوف مــن انخفــاض الطلــب العالمــي علــى النفــط. 

وفــي ســياق آخــر أعلنــت وزارة التنميــة االقتصاديــة الروســية أنهــا تتوقــع 

فــي شــهر آب /أغســطس 2019 أن تنخفــض األســعار فــي روســيا بنســبة 

 إلــى أن الســبب الرئيــس وراء ذلــك 
ً
0.2 % علــى أســاس شــهري، مشــيرة

هــو انخفــاض أســعار الفواكــه والخضــروات خــال فــي الفتــرة األخيــرة. 

ووفقــا لتوقعــات الــوزارة، فــإن معــدل التضخــم الســنوي فــي شــهر آب /

أغســطس ســيكون فــي حــدود 4.4 % -4.5 %، وأشــار التقريــر إلــى حــدوث 

تباطــؤ فــي مؤشر التضخم الســنوي فــي روســيا خــال شــهر تمــوز /يوليــو 

2019 ليصــل إلــى 4.58 % بعــد أن كان عنــد مســتوى 4.66 % فــي الشــهر 

الســابق لــه.

• تركيا 

بلــغ عجــز امليزانيــة فــي تركيــا نحــو 12.5 مليــار دوالر أمريكــي خــال األشــهر 

الســبعة املاضيــة مــن العــام 2019، إذ وصلــت عائــدات امليزانيــة خــال 

الفتــرة املذكــورة إلــى نحــو 90 مليــار دوالر أمريكــي، بزيــادة بمــا نســبته 

24.3% علــى أســاس ســنوي، بينمــا زادت املصروفــات بنســبة 22.7 % 

لتصــل إلــى نحــو 101.3 مليــار دوالر أمريكــي. 

 خــال 
ً
وأشــارت البيانــات إلــى أن امليزانيــة العامــة فــي تركيــا ســجلت فائضــا

شــهر تمــوز /يوليــو 2019، بلــغ نحــو 1.8 مليــار دوالر أمريكــي، وبلغــت 

عائــدات امليزانيــة نحــو 17 مليــار دوالر  أمريكــي بزيــادة تصــل إلــى 51.1 % 

 مــع الشــهر ذاتــه مــن العــام الســابق، بينمــا ارتفعــت املصروفــات 
ً
مقارنــة

 مع الشهر ذاته من العام املا�ضي لتصل إلى نحو 
ً
بنسبة 37.6 % مقارنة

15 مليــار دوالر أمريكــي.  

ومــن ناحيــة أخــرى انخفــض معــدل البطالــة فــي تركيــا إلــى 12.8 % خــال 

الربع الثاني من عام 2019 من 13 % معدل البطالة املسجل في الفترة 

املمتــدة بيــن آذار /مــارس وأيــار /مايــو 2019، أمــا معــدل البطالــة فــي 

القطــاع غيــر الزراعــي فقــد اســتقر دون تغييــر عنــد مســتوى 15 % خــال 

نفــس الفتــرة.

https://arabic.rt.com/tags/Inflation/
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العدد /30/  آب / اغسطس 2019

2. أسواق األسهم

التغير خال أسبوع16 أب/أغسطس 122019 أب/أغسطس 2019املؤشر

S&p500-	USA2,883.752,888.68% 0.17

Dow Jones- USA25,907.3725,886.01% 0.08-

NASDAQ- USA7,863.417,895.99% 0.41

FTSE 100- UK7,226.727,117.15% 1.52-

CAC 40- France5,310.315,300.79% 0.18-

DAX- Germany11,679.6811,562.74% 1.00-

FTMIB- Italy20,263.8320,322.59% 0.29

RTSI- Russia1,294.121,239.81% 4.20-

Nikkei	225-	Japan20,455.4420,418.18% 0.18-

Shanghai	Composite	)SSEC(-	China2,814.992,823.82% 0.31
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- أسواق املال العاملية
ً
 رابعا

Global Financial Markets
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العدد /30/  آب / اغسطس 2019

1. أسعار النفط الخام

التغير خال أسبوع16 أب/أغسطس 122019 أب/أغسطس 2019

0.20 %58.5758.69سعر خام برنت /$

-0.02 %54.9354.92سعر الخام األمريكي /$

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خال أسبوع16 أب/أغسطس 122019 أب/أغسطس 2019

0.44 %1,517.201,523.80أونصة الذهب /$

0.09 %17.07117.087أونصة الفضة /$

3. أسعار العمات الرئيسية

التغير خال أسبوع16 أب/أغسطس 122019 أب/أغسطس 2019

EUR USD1.12141.109% 1.11-

USD JYP105.31106.38% 1.02



16

D a m a s c u s  -  S y r i a

Te l :  + 9 6 3  1 1 6  1 1 4  7 7 6

F a x :  + 9 6 3  1 1 6  1 1 4  7 3 1

w w w. d c r s . s y
i n f o @ d c r s . s y

سورية - دمشق - مزة فيالت غربية - خلف االتصاالت - شارع تشيلي - بناء الحالق 85


